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

Nota emesa el Dilluns, 7 de novembre de 2011

Durant aquest llarg període de precipitacions que avui conclou, ha nevat de forma abundant per damunt
de 2400 metres a tots els sectors. Concretament, des de l'inici de l'episodi el dia 2 de novembre fins
avui dia 7 ha precipitat a tot el Pirineu, primer de forma més quantiosa al Pirineu oriental i sector sud del
Pirineu occidental, mentre que al final ha plogut més intensament a l'Aran i franja nord de la Pallaresa. En
aquest període s'han comptabilitzat entre 190-260 mm al Ter-Freser, entre 150-250 mm a l'Aran-franja
nord de la Pallaresa, entre 130-230 mm a la resta del Pirineu occidental i entre 100-120 mm al Prepirineu
i Cadí-Moixeró.
La cota de pluja-neu ha anat oscil•lant entre 2600 metres i 1900 metres; actualment la cota pluja–neu
està remuntant a 2100-2200 metres. On més neu al terra hi ha és a l'Aran-Franja nord de la Pallaresa i
al Ter-Freser amb gruixos de neu de 60-70 cm a 2400 metres, baixant ràpidament a 10-20 cm a 2000 m.
Es tracta de neu molt humida, força densa i compactada. El vent ha bufat moderat a fort de component
nord i s'han format algunes petites cornises i sobreacumulacions en orientacions sud.
En situacions similars de nevades abundants a cotes molt altes a inici de temporada (novembre de 2008,
octubre de 1992), sobre un terra sense neu o de gruix molt prim, com en aquest cas, s'han produït allaus
de mida mitjana (de l'ordre de 500 m de recorregut) en vessants oberts herbosos.

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

Nota emesa el Dimecres, 9 de novembre de 2011

Durant el darrer període de precipitacions de la setmana passada va nevar de forma abundant per
damunt de 2400 metres a tots els sectors. Concretament, des del dia 2 de novembre fins al dia 7 es van
comptabilitzar entre 190-260 litres per metre quadrat al Ter-Freser, entre 150-250 a l'Aran-franja nord de
la Pallaresa, entre 130-230 a la resta del Pirineu occidental i entre 100-120 al Prepirineu i Cadí-Moixeró,
amb cota de neu oscil•lant entre 2600 metres i 1900 metres, pujant al final de l'episodi a 2100-2200
metres. Ahir dimarts dia 8 van caure entre 1-5 litres per metre quadrat al Ter-Freser amb cota de neu
a 2200 metres.
On més neu al terra hi ha és a l'Aran-Franja nord de la Pallaresa i al Ter-Freser amb gruixos de
neu de 60-70 centímetres a 2400 metres, baixant ràpidament a 10-20 centímetres a 2000 metres. El
mantell està format per neu humida, assentada i compactada. Els testos d'estabilitat donen resultats
negatius en la seva majoria; per tant, l'estabilitat del mantell és alta en general, moderada en orientacions
obagues per damunt de 2600 metres. El vent va treballar poc però s'han format algunes petites cornises
i sobreacumulacions en orientacions sud.
En els darrers dos dies ha hi hagut purgues i allaus petites (fins a 100 metres de recorregut) de neu humida
en pendents molt drets en orientacions assolellades, algunes de fons en vessants herbosos. Durant els
propers dies, el mantell continuarà humitejant-se ja que les temperatures seran altes per l'època i l'ambient
humit; estarà endurit de bon matí. En vessants assolellats, especialment a les hores centrals del dia, seran
possibles allaus petites sobretot en canals molt dretes i rocalloses que tindran capacitat de desequilibrar
les persones que hi pugui haver.

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

Nota emesa el Dilluns, 14 de novembre de 2011

Actualment, a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa hi ha neu al terra des dels 1900-2000 metres en nord
i dels 2200 metres en sud. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa la distribució del mantell nival
és molt més irregular i menys esquiable. La presència de neu en aquests sectors és a 2220 metres
en nord i 2500 metres en sud. Pel que fa als sectors del Pirineu Oriental hi ha neu esquiable des dels
2000-2100 metres al Ter-Freser i gradualment disminuint la disponibilitat de neu a la resta de sectors.
Al Perafita-Puigpedrós i al Cadí va ploure ahir i els mantell ha disminuït també en gruix. En aquests dos
sectors la neu és present des dels 2300 metres. A tots els sectors es mantenen algunes petites cornises
i sobreacumulacions en orientacions sud.
El mantell està format per neu humida, assentada i compactada i crostes. En vessants nord del Ter-Freser
hi ha gebre a la superfície de les crostes. El vent del sud està mobilitzant la neu i la diposita damunt
d'aquest gebre. Tot i així els testos d'estabilitat donen resultats negatius en la seva majoria; per tant,
l'estabilitat del mantell és alta en general.
La predicció meteorològica indica precipitacions abundants a tots els sectors a partir de demà, que fins
i tot poden ser molt abundants al Pirineu Oriental. La cota de neu voltarà els 2000-2200 metres. Per
aquests motius es preveuen canvis significatius tant en la distribució com en l'estabilitat del mantell nival
de cara a demà.
Aquesta nota nivològica s'actualitzarà demà dimarts 15/11/2011.
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INFORMACIÓ NIVOLÒGICA
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Nota emesa el Dimarts, 15 de novembre de 2011

Els gruixos de neu al terra, per damunt de 2500 metres són normals per l'època, mentre que per sota
d'aquesta cota els gruixos estan per sota del que és habitual.
Actualment, en el moment de realització de la present nota, el mantell és esquiable des dels 2200 metres
en vessants nord de l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa i dels 2300 metres en orientacions sud. A la
Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa la distribució del mantell nival és molt més irregular i menys
esquiable. La presència de neu en aquests sectors és a 2220 metres en nord i 2500 metres en sud. En
aquests indrets no es presenta esquiable exceptuant alguns indrets en nord de la Pallaresa. Pel que fa
als sectors del Pirineu Oriental, hi ha neu esquiable des dels 2100 metres al Ter-Freser i gradualment
disminuint la disponibilitat de neu a la resta de sectors. Al Perafita-Puigpedrós i al Cadí la neu és
present des dels 2300 metres, però amb poc gruix. A tots els sectors es mantenen petites cornises i
sobreacumulacions en orientacions sud.
Des de la tarda nit d'ahir dilluns fins avui a mig matí s'estan donant precipitacions amb cota de neu a partir
dels 2200-2300 metres. En total s'han acumulat entre 1 i 4 litres a tots els sectors excepte l'extrem nord
de l'Aran, on pràcticament no s'han donat precipitacions. La neu existent s'ha humitejat i en superfície es
mostra o bé humida o bé en forma de neu encrostada que s'enfonsa al ser trepitjada. En general, hores
d'ara, la neu es presenta compacta i l'estabilitat del mantell és alta en general.
La predicció meteorològica indica precipitacions abundants al Pirineu Oriental i a la vessant sud del Pirineu
Occidental. A l'Aran es preveuen precipitacions menys destacables. La cota de neu voltarà els 2000-2200
metres; puntualment durant el dia d'avui podrà pujar fins a 2400 metres al Pirineu oriental. Per aquests
motius es preveuen canvis significatius en la distribució del mantell nival, especialment pel que fa als
gruixos. Amb la pujada de cota al sector oriental es preveu que la neu sigui densa, pesada i susceptible
de caure en forma d'allaus de petites allaus de neu humida conforme vagi nevant. A la resta de sectors
es podran donar caigudes espontànies de purgues i petites allaus en funció de les acumulacions que
es donin.
Aquesta nota nivològica s'actualitzarà demà dimecres 16/11/2011.
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INFORMACIÓ NIVOLÒGICA
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Nota emesa el Dimecres, 16 de novembre de 2011

Els gruixos de neu al terra per damunt de 2500 metres són els normals per l'època, excepte al Ter-Freser
on superen la mitjana climàtica, mentre que per sota d'aquesta cota els gruixos estan per sota del que
és habitual.
Entre ahir dimarts 15 i matinada d'avui dimecres dia 16 ha tornat a haver precipitacions però amb cota de
neu alta, per damunt de 2000-2200 metres. Han caigut entre 20-30 litres per metre quadrat amb un mínim
a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa d'entre 5-15 i un màxim al Prepirineu i capçalera del Ter d'entre 45-65
litres per metre quadrat. Malgrat aquestes quantitats importants, el gruix de neu recent ha estat de 10-20
centímetres a 2400 metres ja que es tracta de neu molt humida i densa.
Així, la distribució del mantell nival és la següent: al Pirineu oriental hi ha neu al terra per damunt de
2000-2200 metres però no és esquiable fins als 2200-2300 metres, cota una mica més baixa al TerFreser; a la resta del Pirineu hi ha neu al terra per damunt de 2100-2300 metres i és esquiable per damunt
de 2300 metres. A 2200 metres el gruix de neu al terra oscil.la entre 10-20 centímetres, a 2400 metres
entre 20-40 centímetres, excepte al Ter-Freser on arriba fins a 60-80 centímetres. El sector menys innivat
és l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa.
El mantell és força estable i està format per neu densa, humida amb fines crostes internes. Són probables
purgues de neu recent humida i de fusió en vessants força drets al centre del dia per efecte de la insolació
i de l'augment de les temperatures; a l'extrem oriental del Ter-Freser hi podrà haver alguna allau petita
de fusió. Durant la nit la superfície del mantell s'encrostarà i es presentarà endurit fins a mig matí.
Aquesta nota nivològica s'actualitzarà quan les condicions del mantell així ho requereixin.

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

- 5 / 149 -

Pàgina 1 de1

BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

18/11/2011

Hora:

14:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

21/11/2011

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 21/11/2011
Aran-Franja Nord Pallaresa

FEBLE (1)

Pallaresa

FEBLE (1) passant a MODERAT (2) a partir de dissabte tarda

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1) passant a MODERAT (2) a partir de dissabte tarda

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
Els gruixos de neu al terra per damunt de 2500 metres són els normals per l'època mentre que per sota d'aquesta cota els gruixos
estan per sota del que és habitual.
Hi ha neu al terra per damunt de 2100-2300 metres i és esquiable per damunt de 2300 metres excepte en vessants sud de l'Aran i
la Franja Nord de la Pallaresa, on el mantell és pràcticament inesquiable. A 2200 metres el gruix de neu al terra oscil•la entre 10-20
centímetres, a 2400 metres entre 20-40 centímetres, El sector menys innivat és l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa amb gruixos a 2300
metres entre 10-15 centímtres.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 21/11/2011
A l'Aran Franja Nord de la Pallaresa el mantell és força estable. La neu està dura i compactada. Amb el fogony previst de cara a
dissabte la neu s'humitejarà a cotes intermèdies, entre 2300-2700 metres i serà possible la caiguda d'algunes purgues i petites allaus
en pendents drets. Bàsicament en vessants nord que és on hi ha més disponibilitat de neu i en llocs que presentin gruixos suficients.
A la resta de sectors la neu es troba endurida en la base però per damunt hi ha un 10-15 cm de neu solta que en superfície es troba
molt freda solta i fins i tot s'hi ha format gebre de superfície. Durant les hores centrals del dia de dissabte pot caure alguna petita allau
de fusió en pendents fortament inclinats perquè la neu s'humitejarà. A partir de la tarda de dissabte es preveuen nevades per sobre
dels 2200-2300 metres que sobretot a l'extrem sud de la Pallaresa i de la Ribagorçana i especialment a la Vall Fosca poden deixar
gruixos apreciables per damunt d'aquestes cotes. Es preveu que caiguin allau de neu recent de forma espontània i que amb el vent
del sud que acompanyarà la nevada, es formin i es desencadenin petites plaques de vent en orientacions nord i nord-oest, sobretot
en llocs convexos, fins i tot de forma espontània.. El perill serà FEBLE (1) fins dissabte a la tarda. Amb les nevades previstes el perill
serà MODERAT (2) a partir de dissabte a la tarda.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24H
Augment dels núvols fins a quedar molt ennuvolat o cobert, amb núvols menys importants al vessant nord. A partir de migdia són
probables algunes precipitacions febles i disperses. La cota de neu pujarà de 2000 a 2200 metres. Les temperatures es mantindran
sense grans canvis, tot i que les mínimes pujaran lleugerament. A partir del vespre hi haurà efecte fogony al vessant nord. El vent
bufarà de component sud entre fluix i moderat, amb cops forts a partir del vespre.
A les 12:00 h: Isozero: 2600 m; Vent a 2000 m: 17 Km/h S; Índex de fredor: 1ºC; Vent a 3000 m: 26 Km/h S

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 48 H
Cel molt ennuvolat amb l'obertura d'algunes clarianes al centre del dia. Els núvols seran menys importants a la cara nord. S'esperen
algunes precipitacions febles i disperses. La cota de neu voltarà els 2200 metres. Les temperatures seran semblants o lleugerament
més altes, tret del vessant nord on la pujada puntualment serà moderada per l’efecte fogony. El vent bufarà moderat amb cops forts
de component sud.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
No es preveuen grans canvis durant el cap de setmana
Evolució del perill: ESTACIONARI
El proper butlletí s'emetrà quan les condicions del mantell ho requereixin.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

21/11/2011

Hora:

14:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

22/11/2011

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 22/11/2011
Aran-Franja Nord Pallaresa

FEBLE (1) passant a MODERAT (2) dilluns al vespre.

Pallaresa

FEBLE (1) passant a MODERAT (2) dilluns al vespre.

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1) passant a MODERAT (2) dilluns al vespre.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
Els gruixos de neu al terra per damunt de 2500 metres són els normals per l'època mentre que per sota d'aquesta cota els gruixos
estan per sota del que és habitual.
Hi ha neu al terra per damunt de 2200-2300 metres i és esquiable per damunt de 2300-2400 metres excepte en vessants sud de l'Aran
i la Franja Nord de la Pallaresa, on el mantell és pràcticament inesquiable. A 2200 metres el gruix de neu al terra oscil•la entre 10-20
centímetres, a 2400 metres entre 20-40 centímetres. El sector menys innivat és l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa amb gruixos a 2300
metres entre 10-15 centímetres.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 22/11/2011
Avui, dilluns, el mantell es presenta molt similar, amb neu humida i encrostada a la base i amb algunes plaques a les orientacions
nord i nord-oest que es poden desencadenar per sobrecàrrega forta. De cara avui a la tarda i demà al matí es preveuen precipitacions
poc abundants i seran en forma de neu per sobre dels 2300 metres aproximadament. Les precipitacions venen de llevant i afectaran
principalment a la Franja Nord de la Pallaresa, a la Pallaresa i a la Vall Fosca. Aquestes precipitacions aniran acompanyades de vent
de l'est que formarà plaques a les orientacions oest. El vent tendirà a incrementar-se de cara a demà i per tant les plaques es formaran
a sobre d'uns nivells de neu recent que faran que siguin inestables.
A tots els sectors el perill és FEBLE (1) fins que comencin les precipitacions previstes per avui, dilluns, a la tarda. Amb les precipitacions
el perill passarà a ser MODERAT (2). Seran probables allaus petites de neu recent a qualsevol orientació fins que comenci a treballar
el vent, moment en que començarà la formació de plaques de vent a les orientacions oest. Aquestes plaques seran de mida petita i
es podran desprendre pel pas d'un esquiador. Seran més probables a cotes altes (per sobre dels 2600 metres) a on la neu serà més
seca. També seran més importants a la Franja Nord de la Pallaresa, a la Pallaresa i a la Vall Fosca a on les precipitacions han de
ser més abundants.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24H
Cel entre mig i molt ennuvolat fins a mitja tarda, amb predomini dels núvols alts i mitjans. A partir de llavors la nuvolositat anirà en
augment i el cel quedarà cobert o molt ennuvolat.
La visibilitat serà entre bona i regular, si bé a partir del vespre tendirà a quedar regular i localment dolenta.
A partir del vespre s'esperen precipitacions d'intensitat feble o localment moderada. S'acumularan quantitats de precipitació entre
minses i puntualment poc abundants a l'Aran - Franja Nord de la Pallaresa, i entre poc abundants i abundants a la Pallaresa. La cota
de neu voltarà els 2300 metres. Temperatures màximes sense canvis. Vent de component est entre fluix i moderat, més marcat a
partir de mitja tarda. Malgrat això, fins al vespre hi haurà estones de vent fluix i de direcció variable.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 48 H
Cel cobert molt ennuvolat arreu, amb intervals de cel mig ennuvolat a darreres hores del matí a la Pallaresa, on, a partir de mitja tarda
s'obriran algunes clarianes i de cara al final del dia el cel quedarà poc o mig ennuvolat. La visibilitat serà regular i localment dolenta, si
bé a partir de mitja tarda tendirà a millorar. Fins a mig matí s'esperen algunes precipitacions d'intensitat feble o localment moderada
a la Pallaresa i i feble o localment moderades a l'Aran Franja-Nord de la Pallaresa. Les quantitats de precipitació recollida seran poc
abundants. La cota de neu es situarà entorn els 2300 metres. Temperatures mínimes en ascens lleuger a l'Aran-Franja Nord de la
Pallaresa, sobretot a cotes baixes; i màximes estables o lleugerament més baixes. A la resta del Pirineu Occidental temperatures
similars, tant les mínimes com les màximes. El vent bufarà moderat amb cops forts, si bé a cotes altes serà entre moderat i fort amb
alguns cops molt forts.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
No es preveuen canvis a l'estabilitat de les plaques de vent de cara a dimecres.
Evolució del perill: ESTACIONARI
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El proper butlletí s'emetrà demà 22 de novembre de 2011.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

22/11/2011

Hora:

14:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

23/11/2011

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 23/11/2011
Aran-Franja Nord Pallaresa

FEBLE (1).

Pallaresa

FEBLE (1).

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1).

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
Els gruixos de neu al terra per damunt de 2500 metres són els normals per l'època mentre que per sota d'aquesta cota
els gruixos estan per sota del que és habitual.
Hi ha neu al terra per damunt de 2200-2300 metres. El mantell és esquiable per damunt de 2300-2400 metres en
orientacions nord. En vessants sud el mantell és pràcticament inesquiable fins dalt els cims. A 2200 metres el gruix de
neu al terra oscil·la entre 10-20 centímetres, a 2400 metres entre 20-40 centímetres. El sector menys innivat és l'Aran.
ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 23/11/2011
Les precipitacions d'ahir i avui han sigut minses, s'han acumulat fins a 5 centímetres a cotes altes. Les precipitacions han
sigut en forma de neu a partir dels 2200 metres. El mantell es presenta humit i endurit. Tot i així, amb les ullades de sol
previstes per avui i demà seran possibles purgues de neu recent humides a qualsevol orientació. Aquestes seran més
probables en pendents drets i a les hores centrals del dia. Per aquests motius el perill és FEBLE (1) a tots els sectors.
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24H
Dimecres 23-11-11: Cel cobert o molt ennuvolat al vessant nord fins a mig matí i entre mig i molt ennuvolat la resta del dia,
amb núvols més trencats al centre del dia. Al vessant sud el cel passarà de mig i localment molt ennuvolat de matinada
a serè o poc ennuvolat a l'inici del matí. No s'esperen precipitacions. Temperatures estables. Vent de component nord
entre fluix i moderat, amb cops forts fins a mig matí.
A les 12:00 h: isozero: 2200; Vent a 2000 m: 18 N ; Vent a 3000 m: 22 NE ; Índex de fredor a 2000 m: 0ºC
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 48 H
Dijous 24-11-11: Cel serè o poc ennuvolat, amb alguns intervals de núvols al vessant nord fins a l'inici del matí. A la
tarda es formarà algun núvol d'evolució diürna. Temperatures mínimes semblants i màximes en lleu descens. Vent de
component nord a component est a partir de migdia, entre fluix i moderat.
TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
No es preveuen canvis importants en l'estabilitat del mantell de cara a dijous.
Evolució del perill: ESTACIONARI
El proper butlletí s'emetrà demà 23 de novembre de 2011.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

23/11/2011

Hora:

14:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

24/11/2011

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 24/11/2011
Aran-Franja Nord Pallaresa

FEBLE (1).

Pallaresa

FEBLE (1).

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1).

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
Els gruixos de neu al terra per damunt de 2500 metres són els normals per l'època mentre que per sota d'aquesta cota
els gruixos estan per sota del que és habitual.
Hi ha neu al terra per damunt de 2200 metres en vessants obacs i a partir dels 2300-2400 metres en vessants assolellats.
El mantell és esquiable per damunt de 2300-2400 metres en orientacions nord. En vessants sud el mantell és pràcticament
inesquiable fins dalt els cims. A 2200 metres el gruix de neu al terra oscil·la entre 10-20 centímetres, a 2400 metres entre
20-40 centímetres. El sector menys innivat és l'Aran.
ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 24/11/2011
En general a tots els sectors el mantell es presenta humit i endurit. A l'Aran ha precipitat de forma molt puntual i s'ha
format una petita capa superficial de neu granulada discontínua de menys d'un centímetre de gruix. Amb les nits serenes
el mantell tendirà a regelar-se. Tot i així, amb la insolació diürna seran possibles caigudes de boles i purgues a qualsevol
orientació però principalment en vessants assolellats. Seran més probables en canals i pendents dretes, a les hores
centrals del dia i a cotes baixes. Per aquests motius el perill és FEBLE (1) a tots els sectors.
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24H
Dijous 24-11-11: Cel serè o poc ennuvolat, amb alguns intervals de núvols al vessant nord fins a l'inici del matí. A la
tarda es formarà algun núvol d'evolució diürna. Temperatures mínimes semblants, si bé a cotes baixes podran baixar
lleugerament. Màximes estables o lleugerament més altes. Vent de component nord entre fluix i moderat, a component
est fluix amb cops moderats a partir de migdia.
A les 12:00 h: isozero: 2700 m; Vent a 2000 m: 6km/h E; Vent a 3000 m: 17km/h E; Índex de fredor a 2000 m: 3 ºC
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 48 H
Divendres 25-11-11: Cel serè. A la tarda es formaran alguns núvols d'evolució diürna que localment deixaran el cel poc o
mig ennuvolat. Temperatures mínimes en lleu ascens i màximes estables. Durant el matí s'imposarà el vent de component
nord entre fluix i moderat, amb cops forts als cims a partir de migdia.
TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
No es preveuen canvis importants en l'estabilitat del mantell de cara a divendres.
Evolució del perill: ESTACIONARI
El proper butlletí s'emetrà demà 24 de novembre de 2011.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

24/11/2011

Hora:

14:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

25/11/2011

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 25/11/2011
Aran-Franja Nord Pallaresa

FEBLE (1).

Pallaresa

FEBLE (1).

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1).

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
Els gruixos de neu al terra per damunt de 2500 metres són els normals per l'època mentre que per sota d'aquesta cota
els gruixos estan per sota del que és habitual.
Hi ha neu al terra per damunt de 2200 metres en vessants obacs i a partir dels 2300-2400 metres en vessants assolellats.
El mantell és esquiable per damunt de 2300-2400 metres en orientacions nord. En vessants sud el mantell és pràcticament
inesquiable fins dalt els cims. A 2200 metres el gruix de neu al terra oscil•la entre 10-20 centímetres, i a 2400 metres entre
20-40 centímetres. El sector menys innivat és l'Aran.
ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 25/11/2011
En general a tots els sectors el mantell es presenta humit i endurit. Amb les nits serenes el mantell tendirà a refredar-se
superficialment i a regelar-se. Tot i així, amb la insolació diürna seran possibles caigudes de boles i purgues a qualsevol
orientació, però principalment en vessants assolellats. Seran més probables en canals i pendents dretes, a les hores
centrals del dia. Per aquests motius el perill és FEBLE (1) a tots els sectors.
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24H
Divendres 25-11-11: Cel serè. A la tarda es formaran alguns núvols d'evolució diürna que localment deixaran el cel poc
ennuvolat. Temperatures lleugerament més altes. Vent de component nord entre fluix i moderat, sobretot del nord-est,
més reforçat als cims a partir de mitja tarda.
A les 12:00 h: isozero: 2900 m; Vent a 2000 m: 8km/h W; Vent a 3000 m: 15km/h E; Índex de fredor a 2000 m: 3 ºC
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 48 H
Dissabte 26-11-11: Cel serè. Temperatures lleugerament més altes, si bé a cotes baixes seran similars o amb mínimes
puntualment més baixes. Vent de component nord entre fluix i moderat, sobretot del nord-est, amb cops forts al vessant
sud de les cotes més altes.
TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
No es preveuen canvis importants en l'estabilitat del mantell de cara a dissabte.
Evolució del perill: ESTACIONARI
El proper butlletí s'emetrà demà 25 de novembre de 2011.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

25/11/2011

Hora:

14:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

26/11/2011

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 26/11/2011
Aran-Franja Nord Pallaresa

FEBLE (1).

Pallaresa

FEBLE (1).

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1).

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
Els gruixos de neu al terra per damunt de 2500 metres són els normals per l'època mentre que per sota d'aquesta cota
els gruixos estan per sota del que és habitual.
Hi ha neu al terra per damunt de 2200 metres en vessants obacs i a partir dels 2300-2400 metres en vessants assolellats.
El mantell és esquiable per damunt de 2300-2400 metres en orientacions nord. En vessants sud el mantell és pràcticament
inesquiable fins dalt els cims. A 2200 metres el gruix de neu al terra oscil•la entre 10-20 centímetres, i a 2400 metres entre
20-40 centímetres. El sector menys innivat és l'Aran.
ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 26/11/2011
El mantell es refreda superficialment assolint valors de fins a -10 graus a 2400 metres d'alçada. Malgrat les altes
temperatures diürnes es manté fred durant el dia sobretot a les obagues, on la neu es manté dura i encrostada en superfície
i va transformant-se a neu poc cohesiva per dins. A les solanes es transforma lleugerament en els moments d'insolació i
les crostes que s'hi presenten són menys dures. El mantell es manté força estable. En els moments de màxima insolació
poden haver-hi alguna caiguda de neu humida en vessants assolellats. Seran més probables en zones d'acumulació com
canals i en terrenys fortament inclinats. El perill és FEBLE (1) a tots els sectors.
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24H
Dissabte 26-11-11: Cel serè o poc ennuvolat per alguns núvols alts durant la tarda. Temperatures similars o en lleuger
descens, sobretot les mínimes a cotes baixes. Vent de component nord entre fluix i moderat, sobretot del nord-est, amb
cops forts al vessant sud.
A les 12:00 h: isozero: 3300 m; Vent a 2000 m: 13km/h NE; Vent a 3000 m: 21km/h NE; Índex de fredor a 2000 m: 1 ºC
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 48 H
Diumenge 27-11-11: Ambient assolellat, amb alguns núvols prims durant la tarda. Temperatures mínimes estables i
màximes similars o lleugerament més altes. Vent de component est fluix amb cops moderats, amb estones de vent fluix
i variable a cotes baixes.
TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
No es preveuen canvis importants en l'estabilitat del mantell.
Evolució del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà demà 26 de novembre de 2011.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

26/11/2011

Hora:

14:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

28/11/2011

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 28/11/2011
Aran-Franja Nord Pallaresa

FEBLE (1).

Pallaresa

FEBLE (1).

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1).

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
Els gruixos de neu al terra per damunt de 2500 metres són els normals per l'època mentre que per sota d'aquesta cota
els gruixos estan per sota del que és habitual. Amb el sol d'aquests últims dies el mantell a cotes baixes cada cop és
més escàs.
Hi ha neu al terra per damunt de 2200 metres en vessants obacs i a partir dels 2300-2400 metres en vessants assolellats.
El mantell és esquiable per damunt de 2300-2400 metres en orientacions nord. En vessants sud el mantell és pràcticament
inesquiable fins dalt els cims. A 2200 metres el gruix de neu al terra oscil·la entre 10-20 centímetres, i a 2400 metres entre
20-40 centímetres. El sector menys innivat és l'Aran.
ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 28/11/2011
De nit el mantell es refreda superficialment assolint valors de fins a -10 graus a 2400 metres d'altitud. Malgrat les altes
temperatures diürnes es manté fred durant el dia; sobretot a les obagues on la neu es manté dura i encrostada en superfície
i es va transformant a neu poc cohesiva per dins. A les solanes transforma lleugerament en els moments d'insolació i les
crostes que s'hi presenten són menys dures. El mantell es manté força estable. En els moments de màxima insolació
pot haver-hi alguna caiguda de neu humida en vessants assolellats. Seran més probables en zones d'acumulació, com
canals, i en terrenys fortament inclinats. El perill és FEBLE (1) a tots els sectors.
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24H
Ambient assolellat, amb alguns núvols prims durant la tarda. Temperatures mínimes estables i màximes similars o
lleugerament més altes. Vent de component est fluix amb cops moderats, amb estones de vent fluix i variable a cotes
baixes.
A les 12:00 h: isozero: 3300 m; Vent a 2000 m: 4km/h SW; Vent a 3000 m: 10km/h E; Índex de fredor a 2000 m: 6 ºC
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 48 H
Cel poc ennuvolat pel pas de núvols alts i prims. Temperatures lleugerament més baixes, tant les màximes com les
mínimes. Vent de component est fluix amb cops moderats, amb estones de vent fluix i variable a cotes baixes. A partir
del vespre s'imposarà el component sud fluix amb cops moderats.
TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
No es preveuen canvis importants en l'estabilitat del mantell.
Evolució del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà dilluns 28 de novembre de 2011.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

28/11/2011

Hora:

14:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

29/11/2011

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 29/11/2011
Aran-Franja Nord Pallaresa

FEBLE (1).

Pallaresa

FEBLE (1).

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1).

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
Els gruixos de neu al terra per damunt de 2500 metres són els normals per l'època mentre que per sota d'aquesta cota
els gruixos estan per sota del que és habitual. Amb el Sol d'aquests últims dies el mantell a cotes baixes cada cop és
més escàs.
Hi ha neu al terra per damunt de 2200 metres en vessants obacs i a partir dels 2400-2500 metres en vessants assolellats.
El mantell és esquiable per damunt de 2200-2300 metres en orientacions nord. En vessants sud el mantell és pràcticament
inesquiable fins dalt els cims. Localment es pot trobar alguna solana esquiable per damunt dels 2500 metres. A 2200
metres el gruix de neu al terra oscil•la entre 10-20 centímetres, i a 2400 metres entre 20-40 centímetres. El sector menys
innivat és l'Aran.
ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 29/11/2011
De nit el mantell es refreda sobretot superficialment. Internament s'han format capes febles però que estan envoltades de
crostes de regel que li confereixen al mantell estabilitat. Malgrat les altes temperatures diürnes es manté fred durant el
dia; sobretot a les obagues on la neu es manté dura i encrostada en superfície. Durant les hores centrals del dia la crosta
passa a ser una crosta que es trenca al passar-hi per sobre. A les solanes la neu es transforma superficialment en els
moments d'insolació i passa a ser neu humida, o bé les crostes que s'hi presenten s'estoven considerablement. El mantell
és majoritàriament estable. En els moments de màxima insolació pot haver-hi alguna caiguda de purgues de neu humida
en vessants assolellats, sobretot a l'Aran, amb el fogony previst per demà. Les purgues seran més probables en zones
d'acumulació com canals, i en terrenys fortament inclinats. El perill és FEBLE (1) a tots els sectors.
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24H
Dimarts 29-11-11: Cel serè o poc ennuvolat per núvols alts. No s'esperen precipitacions. Temperatures similars, però
pujaran lleugerament a l'Aran. Vent a cotes altes fluix amb cops moderats de component est a oest. A cotes baixes serà
fluix i de direcció variable de matinada i a la nit i la resta del dia entre fluix i moderat de components sud i oest.
A les 12:00 h: isozero: 3000; Vent a 2000 m: 14 Km/h, SW; Vent a 3000 m: 14 Km/h, W; Índex de fredor a 2000 m:2
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 48 H
Dimecres 30-11-11: Cel serè o poc ennuvolat per núvols alts i prims. No s'esperen precipitacions. Temperatures similars
a cotes baixes i lleugerament més baixes a cotes altes. Vent del sud-oest entre fluix i moderat a cotes altes i fluix i de
direcció variable a cotes baixes.
TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
No es preveuen canvis importants en l'estabilitat del mantell.
Evolució del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà dilluns 29 de novembre de 2011.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

29/11/2011

Hora:

14:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

30/11/2011

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 30/11/2011
Aran-Franja Nord Pallaresa

FEBLE (1).

Pallaresa

FEBLE (1).

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1).

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
Els gruixos de neu al terra per damunt de 2500 metres són els normals per l'època mentre que per sota d'aquesta cota
els gruixos estan per sota del que és habitual. Amb el Sol d'aquests últims dies el mantell a cotes baixes cada cop és
més escàs.
Hi ha neu al terra per damunt de 2200 metres en vessants obacs i a partir dels 2400-2500 metres en vessants assolellats.
El mantell és esquiable per damunt de 2200-2300 metres en orientacions nord. En vessants sud el mantell és pràcticament
inesquiable fins dalt els cims. Localment es pot trobar alguna solana esquiable per damunt dels 2500 metres. A 2200
metres el gruix de neu al terra oscil•la entre 10-20 centímetres, i a 2400 metres entre 20-40 centímetres. El sector menys
innivat és l'Aran.
ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 30/11/2011
De nit el mantell es refreda sobretot superficialment. Internament s'han format capes febles que estan envoltades de
crostes de regel que confereixen estabilitat al mantell. Malgrat les altes temperatures diürnes el mantell es manté fred
durant el dia; sobretot a les obagues on la neu es manté dura i encrostada en superfície. Durant les hores centrals del dia
la crosta passa a ser una crosta que es trenca al passar-hi per sobre. A les solanes la neu es transforma superficialment
en els moments d'insolació i passa a ser neu humida, o bé les crostes que s'hi presenten s'estoven considerablement. El
mantell és majoritàriament estable. En els moments de màxima insolació pot haver-hi alguna caiguda de purgues de neu
humida en vessants assolellats, sobretot a l'Aran, amb el fogony previst per avui. De cara a demà les temperatures baixen
lleugerament. Les purgues seran més probables en zones d'acumulació com canals, i en terrenys fortament inclinats. El
perill és FEBLE (1) a tots els sectors.
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24H
Dimecres 30-11-11: Cel serè o poc ennuvolat per alguns núvols alts. No s'esperen precipitacions.
Temperatures lleugerament més baixes a cotes altes i similars a la resta. Vent d'oest entre fluix i moderat a cotes altes.
A cotes baixes serà fluix i de direcció variable al matí i de component sud fluix amb cops moderats a partir d'aleshores.
A les 12:00 h: isozero: 2800 m; Vent a 2000 m: 10km/h S; Vent a 3000 m: 20km/h SW; Índex de fredor a 2000 m: 2 ºC
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 48 H
Dijous 01-12-11: Cel serè o poc ennuvolat. No s'esperen precipitacions. Temperatures lleugerament més altes arreu,
si bé l'ascens serà moderat a la Val d'Aran. Vent de component sud i oest entre fluix i moderat, a moderat amb cops
forts als cims.
TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
No es preveuen canvis importants en l'estabilitat del mantell.
Evolució del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà demà 30 de novembre de 2011.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

30/11/2011

Hora:

14:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

01/12/2011

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 01/12/2011
Aran-Franja Nord Pallaresa

FEBLE (1)

Pallaresa

FEBLE (1)

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1)

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
Els gruixos de neu al terra per damunt de 2500 metres són els normals per l'època mentre que per sota d'aquesta cota els gruixos estan
força per sota del que és habitual. Amb el sol d'aquests últims dies el mantell està remuntant a cotes altes en vessants assolellats.
Hi ha neu al terra per damunt de 2200 metres en vessants obacs i a partir dels 2400-2500 metres en vessants assolellats. El mantell
és esquiable per damunt de 2200-2300 metres en orientacions nord. En vessants sud el mantell és pràcticament inesquiable fins dalt
els cims. Localment es pot trobar alguna solana esquiable per damunt dels 2500 metres. A 2200 metres el gruix de neu al terra oscil•la
entre 10-20 centímetres, i a 2400 metres entre 20-40 centímetres. El sector menys innivat és l'Aran.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 01/12/2011
Portem una setmana de temps anticiclònic. De nit el mantell es refreda sobretot superficialment. Això està provocant la formació de
capes febles entre crostes de regel en vessants obacs. Però l'estabilitat del mantell és alta degut al predomini de les crostes. Als
vessants obacs de l'Aran hi ha un prim nivell superficial de neu pols, seca i freda, corresponent a la nevada de fa una setmana, que
s'ha mantingut degut a l'absència de vents forts. A tots els sectors, el mantell està predominantment encrostat; tot i que s'humiteja de
dia en vessants assolellats no s'ha observat activitat d'allaus. No obstant, no es descarta que hi pugui haver alguna purga en canals
força inclinades, al voltant de sectors rocosos que escalfen més la neu. El perill d'allaus és FEBLE (1).
Durant aquesta setmana s'ha observat la formació de gebre en superfície; de moment no afecta a l'estabilitat del mantell, però caldrà
tenir-ho present en cas de futures nevades, que semblen possibles de cara a divendres/dissabte, ja que afavoririen l'activitat d'allaus.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24H
Dijous 01-12-11: Cel serè o poc ennuvolat per alguns núvols alts. No s'esperen precipitacions. Temperatures similars o lleugerament
més altes. Vent als cims de component oest de fluix a moderat amb cops forts, i a cotes baixes de component oest entre fluix i moderat.
A les 12:00 h: isozero: 3100 m; Vent a 2000 m: 23km/h SW; Vent a 3000 m: 35km/h W; Índex de fredor a 2000 m: 2 ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 48 H
Divendres 02-12-11: Cel cobert a molt ennuvolat. Precipitacions al centre de la jornada generals, entre febles i moderades i poc
abundants. Cota de neu de 1600 a 1200 metres. Temperatures en descens acusat.
Vent als cims del sud moderat amb cops molt forts i a la tarda de nord entre fluix i moderat. A cotes baixes serà de oest i nord entre
fluix i moderat.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
Divendres el temps canviarà notablement amb nevades i descens de les temperatures. El perill d'allaus pot augmentar força per
l'existència de capes febles a cotes altes.
Evolució del perill: EN AUGMENT AL LLARG DE DIVENDRES
El proper butlletí s'emetrà demà 1 de desembre de 2011.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

01/12/2011

Hora:

14:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

02/12/2011

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 02/12/2011
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2 ) per sobre de 2300 metres. FEBLE (1) per sota.

Pallaresa

MODERAT (2 ) per sobre de 2500 metres. FEBLE (1) per sota.

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2 ) per sobre de 2500 metres. FEBLE (1) per sota.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
Els gruixos de neu al terra per damunt de 2500 metres són els normals per l'època mentre que per sota d'aquesta cota els gruixos estan
força per sota del que és habitual. Amb el sol d'aquests últims dies el mantell ha remuntant força a cotes altes en vessants assolellats.
Hi ha neu al terra per damunt de 2200 metres en vessants obacs i a partir dels 2400-2500 metres en vessants assolellats. El mantell és
esquiable per damunt de 2200-2300 metres en orientacions nord. En vessants sud el mantell és pràcticament inesquiable fins dalt dels
cims. Localment es pot trobar alguna solana esquiable per damunt dels 2500 metres. A 2200 metres el gruix de neu al terra oscil•la
entre 10-20 centímetres, i a 2400 metres entre 20-40 centímetres. El sector menys innivat és l'Aran.
Tot i la nevada de demà divendres, les cotes d'esquiabilitat no variaran massa.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 02/12/2011
Avui dijous i fins el matí de demà divendres, a tots els sectors el mantell està predominantment encrostat; tot i que s'humiteja de dia
en vessants assolellats no s'ha observat activitat d'allaus. No obstant, no es descarta que hi pugui haver alguna purga en canals força
inclinades, al voltant de sectors rocosos que escalfen més la neu. El perill d'allaus és FEBLE (1).
Portem una setmana de temps anticiclònic però el temps ja està canviant. Demà divendres, nova situació per nevades febles amb
descens de temperatura i vent fluix a moderat. Durant les nits passades el mantell s'ha refredat molt al perdre energia; això ha provocat
la formació de capes febles entre crostes de regel en vessants obacs. A destacar que als vessants obacs de l'Aran hi ha un prim nivell
superficial de neu pols, seca i freda per damunt de les crostes. La neu recent una mica ventada que s'acumuli demà divendres en
aquests vessants obacs es pot desprendre fàcilment al pas d'una persona, ja que tindrà mal lligam amb el nivellet pols de sota. Per tant,
el perill d'allaus demà divendres pujarà a MODERAT (2) per sobre de 2300 metres; els vessants més exposats al perill seran els que
estan a l'ombra i arrecerats del vent. Les allaus seran de placa friable, petites, però suficients per colgar una persona si hi ha fondalades
o torrents al peu del vessant; es desprendran al pas d'una persona.
A la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vallfosca la situació serà similar, però els vessants exposats al perill seran menors, aquells situats
sota colls i carenes en vessants obacs. El perill d'allaus augmentarà a migdia de divendres a MODERAT (2) per sobre de 2500 metres.
En aquests sectors el mantell està encrostat, però avui dijous s'està aixecant neu del cims i carenes per efecte del vent del sud i oest
i s'està acumulant un prim nivell de neu ventada tova, que pot dificultar l'ancoratge de les plaques de vent que es formin amb les
nevades de divendres.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24H
Divendres 02-12-11: Increment dels núvols que fins al vespre deixaran el cel entre molt ennuvolat i cobert. S'esperen algunes
precipitacions febles i disperses. Cota de neu: 1600 metres. Temperatures moderadament més baixes. Vent de component oest entre
fluix i moderat, amb cops forts al matí. A la tarda quedarà fluix i variable a cotes baixes.
A les 12:00 h: isozero: 2100 m; Vent a 2000 m: 11km/h E; Vent a 3000 m: 22km/h S; Índex de fredor a 2000 m: -3 ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 48 H
Dissabte 03-12-11: Nou increment de núvols alts i mitjans que deixaran el cel molt ennuvolat des de migdia.
No s'esperen precipitacions. Temperatures similars o lleument més baixes. Vent de component oest entre fluix i moderat, amb intervals
de component nord a cotes baixes.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
Dissabte el temps serà fresc i amb més insolació que divendres. Les plaques en vessants obacs es mantindran fràgils i augmentarà la
probabilitat de petites allaus de neu recent humida en vessants assolellats al llarg del dia, sobretot diumenge.
Evolució del perill: ESTACIONARI
El proper butlletí s'emetrà el 2 de desembre de 2011.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

02/12/2011

Hora:

14:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

03/12/2011

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 03/12/2011
Aran-Franja Nord Pallaresa

FEBLE (1). MODERAT (2 ) per sobre de 2400 metres.

Pallaresa

FEBLE (1). MODERAT (2 ) per sobre de 2500 metres.

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1). MODERAT (2 ) per sobre de 2500 metres.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
Un cop nevi, quedarà enfarinat per sota de 2200 m fins a uns 1500 metres, però el mantell continuarà sent no esquiable fora de cotes
altes. Els gruixos de neu al terra per damunt de 2500 metres són els normals per l'època mentre que per sota d'aquesta cota els gruixos
estan força per sota del que és habitual. Amb el sol d'aquests últims dies el mantell ha remuntant força a cotes altes en vessants
assolellats.
Hi ha neu al terra per damunt de 2200 metres en vessants obacs i a partir dels 2400-2500 metres en vessants assolellats. El mantell és
esquiable per damunt de 2200-2300 metres en orientacions nord. En vessants sud el mantell és pràcticament inesquiable fins dalt dels
cims. Localment es pot trobar alguna solana esquiable per damunt dels 2500 metres. A 2200 metres el gruix de neu al terra oscil•la
entre 10-20 centímetres, i a 2400 metres entre 20-40 centímetres. El sector menys innivat és l'Aran.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 03/12/2011
El temps ha canviat. La temperatura està baixant amb valors ja negatius per sobre de 2200 metres a migdia. La nevada prevista serà
molt feble (1 a 5 centímetres). El mantell es manté força endurit degut a les crostes, excepte a l'Aran on en obagues es manté un prim
nivell de neu pols per damunt de les crostes. Durant la nit de dijous ha fet vent moderat (aprox. 60 quilòmetres per hora) de component
oest i s'han format petites plaques de vent molt locals, que a l'Aran es desprenen al pas d'una persona, ja que a sota hi ha un prim
nivell de neu pols que evita un bon lligam amb la placa. Durant la tarda de divendres, quan nevi, a tots els sectors es formaran noves
plaques allà on bufi el vent, només sota colls i carenes de cotes altes. A tots els sectors el perill serà FEBLE (1) excepte per damunt
de 2400-2500 metres on serà MODERAT (2), situant-se els vessants amb cert perill a les obagues sota colls i carenes que permetin
l'acumulació de neu. A l'Aran es desprendran al pas d'una persona, mentre que a la resta caldrà més sobrepès per que es desprenguin.
Seran allaus petites però que poden fer perdre l'equilibri i ser perilloses en cas de passatges exposats.
Al migdia de dissabte a la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa farà sol i pot haver alguna purga de neu recent humida en vessants
drets assolellats; a l'Aran no se n'esperen ja que el cel es mantindrà força ennuvolat.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24H
Dissabte 03-12-11: Cel serè o poc ennuvolat per l'arribada d'alguns núvols alts i prims. A partir de mitja tarda arribaran també núvols
mitjans i el cel quedarà molt ennuvolat o cobert. Temperatures mínimes lleugerament més baixes i màximes similars o lleugerament
més altes. Vent de component oest entre fluix i moderat a cotes altes i fluix a cotes baixes.
A les 12:00 h: isozero: 2300 m; Vent a 2000 m: 17 km/h W; Vent a 3000 m: 25km/h W; Índex de fredor a 2000 m: -2 ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 48 H
Diumenge 04-12-11: Cel serè. Hi haurà el cel enteranyinat de núvols mitjans i alts durant el matí i cel serè a partir
d'aleshores.Temperatures mínimes lleugerament altes i màximes similars o lleugerament més altes. Vent entre oest i nord-oest entre
fluix i moderat a cotes altes i de oest a cotes mitjanes i altes.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
Diumenge el temps serà ennuvolat i humit, especialment a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa i el mantell s'humitejarà superficialment.
L'estabilitat del mantell no variarà massa.
Evolució del perill: ESTACIONARI
El proper butlletí s'emetrà el 3 de desembre de 2011.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

03/12/2011

Hora:

14:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

05/12/2011

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 05/12/2011
Aran-Franja Nord Pallaresa

FEBLE (1).

Pallaresa

FEBLE (1).

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1).

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
Es manté el mantell limitat a cotes altes. Amb el sol d'aquests últims dies el mantell va remuntar força a cotes altes en vessants
assolellats.
Hi ha neu al terra per damunt de 2200 metres en vessants obacs i a partir dels 2400-2500 metres en vessants assolellats. El mantell és
esquiable per damunt de 2200-2300 metres en orientacions nord. En vessants sud el mantell és pràcticament inesquiable fins dalt dels
cims. Localment es pot trobar alguna solana esquiable per damunt dels 2500 metres. A 2200 metres el gruix de neu al terra oscil•la
entre 10-20 centímetres, i a 2400 metres entre 20-40 centímetres. El sector menys innivat és l'Aran.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 05/12/2011
Divendres a la tarda va nevar molt feblement a l'Aran (1 a 3 centímetres) quasi sense vent i amb temperatures d'entre -3 i -5 graus a
2200 metres. El mantell està molt endurit per crostes a tots els sectors; a l'Aran hi ha un prim nivell de neu pols damunt de la crosta
caigut la tarda de divendres. No hi ha canvis en l'estabilitat del mantell, que es manté alta. El perill d'allaus dissabte i diumenge és
FEBLE (1) a tots els sectors. Amb el vent moderat de divendres al matí de component oest es van formar molt localment algunes petites
plaques de vent sota colls i carenes, a cotes altes, que a l'Aran es poden desprendre al pas d'una persona; a la resta de sectors ho
farien al pas d'un grup de persones.
Diumenge acaba de creuar la cua d'un front càlid; amb l'augment de les temperatures i la humitat ambiental a l'Aran aquest nivell de
neu pols que esmentaven s'humitejarà i densificarà una mica.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24H
Diumenge 04-12-11: Cel cobert o molt ennuvolat amb clarianes transitòries al centre del dia. Fins a primera hora del dia i de nou al
vespre són probables algunes precipitacions febles i disperses Cota de neu: 2200 metres. Temperatures mínimes i màximes en lleu
ascens a cotes altes (fins a 3 ºC més). Vent del nord-oest moderat amb alguns cops forts al final del dia de fins a 40 km/h.
A les 12:00 h: isozero: 2600 m; Vent a 2000 m: 15km/h NW; Vent a 3000 m: 25km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: -1 ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 48 H
Dilluns 05-12-11: Cel molt ennuvolat, sobretot al vessant nord on a partir de migdia són possibles algunes precipitacions febles i
disperses que acumularan quantitats de fins a 5 mm. Cota de neu 1600 m. Temperatures mínimes similars i màximes lleugerament
més baixes. Vent del nord-oest moderat amb cops forts a cotes altes de fins a 60 km/h.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
Dilluns passa un front fred amb un descens de temperatura però amb molt poca neu prevista. Continuarà el predomini d'un mantell
encrostat i endurit que pot cobrir-se amb una mica de neu pols. Sense canvis en l'estabilitat del mantell.
Evolució del perill: ESTACIONARI
El proper butlletí s'emetrà el dia 5 de desembre de 2011.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

05/12/2011

Hora:

14:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

07/12/2011

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 07/12/2011
Aran-Franja Nord Pallaresa

FEBLE (1).

Pallaresa

FEBLE (1).

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1).

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
De moment, avui dilluns, el mantell continua limitat a cotes altes. Amb les nevades concentrades a l'Aran, la cota de neu al terra anirà
baixant fins als 1700-1800 metres, però l'esquiabilitat continuarà restringida per damunt de 2200 metres.
Hi ha neu al terra per damunt de 2200 metres en vessants obacs i a partir dels 2400-2500 metres en vessants assolellats. El mantell és
esquiable per damunt de 2200-2300 metres en orientacions nord. En vessants sud el mantell és pràcticament inesquiable fins dalt dels
cims. Localment es pot trobar alguna solana esquiable per damunt dels 2500 metres. Com que el mantell està molt encrostat evita la
disminució dels gruixos i a 2200 metres el gruix de neu al terra es manté entre 10-20 centímetres i a 2400 metres entre 20-40 centímetres.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 07/12/2011
Situació de pas de fronts càlids i freds, amb precipitacions febles només a l'Aran i Franja Nord de la Pallaresa. Dissabte va passar un
front càlid per la nit; va ploure fins a 2400 metres (1-2 litres per metre quadrat) a l'Aran; el mantell es va humitejar i al matí d'avui dilluns
està passant un front fred; fins al migdia de dilluns a l'Aran han caigut entre 4-6 litres per metre quadrat amb cota de neu a 2000 metres
que baixarà al final a 1600 metres, amb vent moderat del nord-oest; dimarts es mantindrà el front amb més nevades febles; en total
s'esperen 10-15 centímetres de neu recent a cotes altes de l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa. La neu recent humida cau damunt d'un
mantell molt estable; el perill d'allaus és FEBLE (1); per damunt de 2500 metres a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa s'estan formant
petites plaques de vent que es podrien desprendre al pas d'un grup de persones en llocs molt favorables a l'acumulació, sota colls i
carenes orientats a l'est sobretot.
A la resta de sectors, es manté un mantell força encrostat i endurit, on caldrà anar amb compte amb les relliscades. El perill d'allaus
és FEBLE (1).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24H
Dimarts 06-12-11: Cel entre poc i mig ennuvolat. Al vessant nord s'esperen precipitacions febles i disperses al llarg del dia, minses.
Cota de neu: 1600 metres. A la resta no s'esperen precipitacions. Temperatures lleugerament més baixes. Vent del nord-oest moderat
amb cops forts, si bé a cotes baixes bufarà entre fluix i moderat.
A les 12:00 h: isozero: 1900 m; Vent a 2000 m: 40km/h NW; Vent a 3000 m: 65km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: -8 ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 48 H
Dimecres 07-12-11: Cel serè o poc ennuvolat per alguns núvols alts i prims. No s'esperen precipitacions. Temperatures mínimes
similars o lleugerament més altes a cotes baixes i en lleuger augment a cotes altes; màximes en moderat augment. Vent del nordoest entre fluix i moderat, amb cops forts als cims.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
A partir de dimecres, l'augment de temperatures i de la insolació afavorirà la caiguda de petites allaus de neu recent humida a l'AranFranja Nord de la Pallaresa.
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT dimecres al centre del dia a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa. ESTACIONARI a la resta.
El proper butlletí s'emetrà el dia 7 de desembre de 2011.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

06/12/2011

Hora:

14:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

08/12/2011

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 08/12/2011
Aran-Franja Nord Pallaresa

FEBLE (1).

Pallaresa

FEBLE (1).

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1).

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
De moment, avui dilluns, el mantell continua limitat a cotes altes. Amb les nevades concentrades a l'Aran, la cota de neu
al terra anirà baixant fins als 1700-1800 metres, però l'esquiabilitat continuarà restringida per damunt de 2200 metres.
Hi ha neu al terra per damunt de 2200 metres en vessants obacs i a partir dels 2400-2500 metres en vessants assolellats.
El mantell és esquiable per damunt de 2200-2300 metres en orientacions nord. En vessants sud el mantell és pràcticament
inesquiable fins dalt dels cims. Localment es pot trobar alguna solana esquiable per damunt dels 2500 metres. Com que
el mantell està molt encrostat evita la disminució dels gruixos i a 2200 metres el gruix de neu al terra es manté entre 10-20
centímetres i a 2400 metres entre 20-40 centímetres.
ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 08/12/2011
Situació de pas de fronts càlids i freds, amb precipitacions febles només a l'Aran i Franja Nord de la Pallaresa. Dissabte
va passar un front càlid per la nit; va ploure fins a 2400 metres (1-2 litres per metre quadrat) a l'Aran; el mantell es va
humitejar i al matí d'avui dilluns està passant un front fred; fins al migdia de dilluns a l'Aran han caigut entre 4-6 litres
per metre quadrat amb cota de neu a 2000 metres que baixarà al final a 1600 metres, amb vent moderat del nord-oest;
dimarts es mantindrà el front amb més nevades febles; en total s'esperen 10-15 centímetres de neu recent a cotes altes
de l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa. La neu recent humida cau damunt d'un mantell molt estable; el perill d'allaus és
FEBLE (1); per damunt de 2500 metres a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa s'estan formant petites plaques de vent que
es podrien desprendre al pas d'un grup de persones en llocs molt favorables a l'acumulació, sota colls i carenes orientats
a l'est sobretot.
A la resta de sectors, es manté un mantell força encrostat i endurit, on caldrà anar amb compte amb les relliscades. El
perill d'allaus és FEBLE (1).
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24H
Per més informació: www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
A les 12:00 h: isozero: 1900 m; Vent a 2000 m: 40km/h NW; Vent a 3000 m: 65km/h NW; Índex de fredor a 2000
m: -8 ºC
TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
A partir de dimecres, l'augment de temperatures i de la insolació afavorirà la caiguda de petites allaus de neu recent
humida a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa.
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT dimecres al centre del dia a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa.
ESTACIONARI a la resta.
El proper butlletí s'emetrà el dia 8 de desembre de 2011.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

07/12/2011

Hora:

14:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

09/12/2011

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 09/12/2011
Aran-Franja Nord Pallaresa

FEBLE (1).

Pallaresa

FEBLE (1).

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1).

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
L'esquiabilitat continua restringida per damunt de 2200 metres.
Hi ha neu al terra per damunt de 2200 metres en vessants obacs i a partir dels 2400-2500 metres en vessants assolellats.
El mantell és esquiable per damunt de 2200-2300 metres en orientacions nord. En vessants sud el mantell és pràcticament
inesquiable fins dalt dels cims. Localment es pot trobar alguna solana esquiable per damunt dels 2500 metres. Com que
el mantell està molt encrostat evita la disminució dels gruixos i a 2200 metres el gruix de neu al terra es manté entre 10-20
centímetres i a 2400 metres entre 20-40 centímetres.
ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 09/12/2011
En els dos darrers dies ha nevat feblement a tots els sectors. Les acumulacions no han superat els 10 centímetres. A
2200 metres s'han enregistrat fins a 8 centímetres a la Franja Nord de la Pallaresa, 3 centímetres a l'Aran i 2 centímetres
a la resta. La neu va ser més humida a l'inici de la nevada, el dilluns dia 5, passant a més seca el dimarts dia 6. El vent de
component oest està formant petites plaques. Aquestes plaques són poc gruixudes i segons els perfils de neu realitzats no
es detecten capes febles actives per tant en principi presenten un lligam bo amb la base. En tot cas poden ser possibles
caigudes de plaques pel pas d'un grup de persones en alguns indrets fortament inclinats, convexos i sobretot en vessants
orientats a l'est i obagues arrecerades del vent. Amb l'augment de temperatura previst i el Sol seran probables caigudes
de purgues de neu recent humida en pendents drets. El perill és FEBLE (1) a tots els sectors.
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24H
Dijous 08-12-11: Cel serè, o poc ennuvolat al nord de l'Aran per algun núvol baix de matinada.
No s'esperen precipitacions.
Temperatures acotes baixes seran similars. A cotes altes pujaran lleument.
Vent entre fluix i moderat de component oest, amb cops forts al matí a cotes altes.

A les 12:00 h: isozero: 3100; Vent a 2000 m: 8 Km/h W; Vent a 3000 m: 22 Km/h W; Índex de fredor a 2000 m:2
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 48 H
Divendres 09-12-11: Cel molt ennuvolat de núvols alts i prims.
No s'esperen precipitacions.
Temperatures sense canvis. A cotes altes la mínima serà la final del dia.
Vent a cotes altes d'oest entre fluix i moderat, amb algun cop fort al matí. A cotes baixes bufarà de component oest fluix
amb cops moderats.
TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
Amb l'augment de temperatures i de la insolació s'afavorirà la caiguda purgues de neu recent humida
Evolució del perill:. ESTACIONARI
ESTACIONARI a la resta.
El proper butlletí s'emetrà el dia 9 de desembre de 2011.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

09/12/2011

Hora:

14:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

10/12/2011

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 10/12/2011
Aran-Franja Nord Pallaresa

FEBLE (1).

Pallaresa

FEBLE (1).

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1).

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
L'esquiabilitat continua restringida per damunt de 2200-2300 metres.
Hi ha neu al terra per damunt de 2200 metres en vessants obacs i a partir dels 2400-2500 metres en vessants assolellats. El mantell és
esquiable per damunt de 2200-2300 metres en orientacions nord. En vessants sud el mantell és pràcticament inesquiable fins dalt dels
cims. Localment es pot trobar alguna solana esquiable per damunt dels 2500 metres. Com que el mantell està molt encrostat s'evita la
disminució dels gruixos i a 2200 metres el gruix de neu al terra es manté entre 10-20 centímetres i a 2400 metres entre 20-40 centímetres.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 10/12/2011
Dilluns i dimarts va nevar molt feblement a l'Aran amb vent moderat de l'oest (2 a 8 centímetres). Després, amb l'entrada de l'anticicló
les temperatures van baixar per tornar a pujar ahir dijous fins a valors molt alts (màximes de 7 i 8 graus a 2400 metres). Avui divendres
s'inicia un nou descens de temperatura que es mantindrà els propers dies, però sense nevades apreciables. S'han format petites plaques
de vent molt aïllades; són poc gruixudes però per la base s'estan afeblint degut al refredament nocturn que afavoreix el creixement de
capes febles internes. Els testos d'estabilitat en aquestes plaquetes de vent indiquen que en vessants obacs la capacitat d'aguantar una
sobrecàrrega va disminuint, però de moment no s'afavoreix la propagació de la fractura. Aquestes plaquetes són presents aïlladament
sota colls i carenes per damunt de 2500 metres; en aquests indrets es podrien desprendre al pas d'una persona, però es desplaçaria
molt poca neu. El que predomina de forma extensa són les crostes de regel, de pluja a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa. El perill
d'allaus és FEBLE (1) a tots els sectors, tot i que cal parar atenció a la sortida de colls i carenes en orientacions obagues a cotes altes.
Atenció igualment a les relliscades per les crostes.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24H
Dissabte 10-12-11: Molt ennuvolat, amb núvols més trencats a la tarda. No s'esperen precipitacions. Temperatures en descens, les
mínimes lleugerament i les màximes moderadament. Vent de component oest entre fluix i moderat girant a component sud i oest al
llarg de la nit, fluix amb cops moderats.
A les 12:00 h: isozero: 2400; Vent a 2000 m: 8 km/h W; Vent a 3000 m: 20 km/h W; Índex de fredor a 2000 m:0

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 48 H
Diumenge 11-12-11: Cobert. No es descarta algun plugim feble, de neu entorn els 1600 metres. Temperatures similars o en lleu
descens, sobretot les màximes. El vent girarà de component sud a sud i est al llarg del matí, fluix amb cops moderats, i al llarg de la
tarda tendirà a imposar-se el component oest entre fluix i moderat.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
El temps fred i amb vent fluix mantindrà la neu sense canvis. En cas que nevés feblement diumenge les condicions del mantell no
variaran.
Evolució del perill: ESTACIONARI
El proper butlletí s'emetrà el dia 10 de desembre de 2011.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

10/12/2011

Hora:

14:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

12/12/2011

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 12/12/2011
Aran-Franja Nord Pallaresa

FEBLE (1).

Pallaresa

FEBLE (1).

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1).

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
Situació de dèficit en l'extensió i gruix del mantell a tots els sectors, però més accentuada a l'Aran. L'esquiabilitat continua restringida
per damunt de 2200-2300 metres.
Hi ha neu al terra per damunt de 2200 metres en vessants obacs i a partir dels 2400-2500 metres en vessants assolellats. El mantell és
esquiable per damunt de 2200-2300 metres en orientacions nord. En vessants sud el mantell és pràcticament inesquiable fins dalt dels
cims. Localment es pot trobar alguna solana esquiable per damunt dels 2500 metres. Com que el mantell està molt encrostat s'evita la
disminució dels gruixos i a 2200 metres el gruix de neu al terra es manté entre 10-20 centímetres i a 2400 metres entre 20-40 centímetres.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 12/12/2011
Tot i que ahir divendres es va iniciar un descens de les temperatures, aquestes continuen sent superiors a les habituals per aquestes
dates. Ahir divendres màximes d'entre 4 i 5 graus a 2300 metres i mínimes d'avui dissabte lleugerament per sota dels zero graus,
amb inversions tèrmiques. El cel està mig ennuvolat però no s'esperen nevades. Des de principis de setmana hi ha petites plaques
de vent molt aïllades; són poc gruixudes però per la base s'estan afeblint degut al refredament nocturn per irradiació que afavoreix el
creixement de capes febles internes. Els testos d'estabilitat en aquestes plaquetes de vent indiquen que en vessants obacs la capacitat
d'aguantar una sobrecàrrega va disminuint, però de moment no s'afavoreix la propagació de la fractura. Aquestes plaquetes són presents
aïlladament sota colls i carenes per damunt de 2500 metres; en aquests indrets es podrien desprendre al pas d'una persona, però es
desplaçaria molt poca neu. El que predomina de forma extensa són les crostes de regel, de pluja a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa.
El perill d'allaus és FEBLE (1) a tots els sectors, tot i que cal parar atenció a la sortida de colls i carenes en orientacions obagues a
cotes altes. Atenció igualment a les relliscades per les crostes.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24H
Diumenge 11-12-11: Mig ennuvolat per núvols alts i mitjans, més abundants al final del dia. Temperatures lleugerament més baixes,
tant les mínimes com les màximes. Vent de component sud i oest, fluix amb cops moderats, més reforçat al final del dia.
A les 12:00 h: isozero: 2200 m; Vent a 2000 m: 4km/h W; Vent a 3000 m: 11km/h SW; Índex de fredor a 2000 m: 1 ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 48 H
Dilluns 12-12-11: Molt ennuvolat fins al migdia. A partir de llavors minvaran els núvols i a partir del vespre quedarà serè o poc ennuvolat.
Tot i això, al vessant nord de la zona durant la tarda es formaran estrats baixos.S'esperen precipitacions febles i aïllades fins al
migdia. La cota de neu baixarà dels 1500 metres als 1100 metres al matí al vessant nord i a 1300 metres a la resta. Temperatures
moderadament més baixes. Vent de component nord i oest entre moderat i fort amb cops molt forts durant el matí. A partir del vespre
afluixarà.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
Dilluns és possible que nevi feblement, especialment a l'Aran, amb temperatures més baixes i vent del nord-oest. Això provocaria la
formació de plaques de vent amb un feble lligam amb el mantell actual.
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT DILLUNS
El proper butlletí s'emetrà el dia 12 de desembre de 2011.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

12/12/2011

Hora:

14:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

13/12/2011

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 13/12/2011
Aran-Franja Nord Pallaresa

FEBLE (1).

Pallaresa

FEBLE (1).

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1).

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
Situació de dèficit en l'extensió i gruix del mantell a tots els sectors, però més accentuada a l'Aran. L'esquiabilitat continua restringida
per damunt de 2200-2300 metres a vessants obacs.
Hi ha neu al terra per damunt de 2200 metres en vessants obacs i a partir dels 2500-2600 metres en vessants assolellats. El mantell és
esquiable per damunt de 2200-2300 metres en orientacions nord. En vessants sud el mantell és pràcticament inesquiable fins dalt dels
cims. Localment es pot trobar alguna solana esquiable per damunt dels 2500 metres. Com que el mantell està molt encrostat s'evita la
disminució dels gruixos i a 2200 metres el gruix de neu al terra es manté entre 10-20 centímetres i a 2400 metres entre 20-40 centímetres.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 13/12/2011
Divendres es va iniciar un descens de les temperatures que avui dilluns finalitza, ja que demà dimarts remuntaran amb força. A la
matinada d'avui dilluns les temperatures mínimes han arribat a -5 i -6 graus a 2300 metres. El front que acaba de fregar l'Aran-Franja
Nord de la Pallaresa ha deixat nevades inapreciables (1-2 centímetres) amb cota de neu a 1400 metres i vent moderat de l'oest que
transporta una mica de neu a cotes altes. Per tant, no hi ha variacions en l'estat del mantell respecte a la setmana anterior. Des de fa una
setmana hi ha petites plaques de vent molt aïllades; són poc gruixudes però per la base s'estan afeblint degut al refredament nocturn
per irradiació que afavoreix el creixement de capes febles internes. Els testos d'estabilitat en aquestes plaquetes de vent indiquen que
en vessants obacs la capacitat d'aguantar una sobrecàrrega va disminuint, però de moment no s'afavoreix la propagació de la fractura.
Aquestes plaquetes són presents aïlladament sota colls i carenes per damunt de 2500 metres; en aquests indrets es podrien desprendre
al pas d'una persona, però es desplaçaria molt poca neu. El que predomina de forma extensa són les crostes de regel, de pluja a l'AranFranja Nord de la Pallaresa. El perill d'allaus és FEBLE (1) a tots els sectors, tot i que cal parar atenció a la sortida de colls i carenes
en orientacions obagues a cotes altes. Atenció igualment a les relliscades per les crostes.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24H
Dimarts 13-12-11: Cel serè o poc ennuvolat tot i que al vessant sud es formaran intervals de núvols baixos al final del dia. No s'esperen
precipitacions. A cotes altes les temperatures mínimes i màximes seran moderadament més altes (fins a 6 ºC més). Vent moderat de
component oest amb cops forts de fins a 60 km/h a cotes altes.
A les 12:00 h: isozero: 2900 m; Vent a 2000 m: 34 km/h; Vent a 3000 m: 60 km/h; Índex de fredor a 2000 m: -2 ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 48 H
Dimecres 14-12-11: fins a migdia no es descarta alguna nevada feble i dispersa que acumularan quantitats minses de precipitació (fins
a 2 cm).La cota de neu baixarà fins els 1600 metres. Durant la tarda la nuvolositat minvarà. Temperatures mínimes lleugerament més
baixes i màximes en moderat descens. Vent moderat de component oest amb cops forts de fins a 70 km/h a cotes altes.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
La setmana que avui comença serà similar a l'anterior: pas de cues de fronts atlàntics amb vents de l'oest i oscil•lacions notables de
les temperatures, però sense nevades apreciables de moment. Sense canvis en l'estat del mantell.
Evolució del perill: ESTACIONARI
El proper butlletí s'emetrà el dia 13 de desembre de 2011.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

13/12/2011

Hora:

14:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

14/12/2011

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 14/12/2011
Aran-Franja Nord Pallaresa

FEBLE (1).

Pallaresa

FEBLE (1).

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1).

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
Situació de dèficit en l'extensió i gruix del mantell a tots els sectors, però més accentuada a l'Aran. L'esquiabilitat continua restringida
per damunt de 2200-2300 metres a vessants obacs.
Hi ha neu al terra per damunt de 2200 metres en vessants obacs i a partir dels 2500-2600 metres en vessants assolellats. El mantell és
esquiable per damunt de 2200-2300 metres en orientacions nord. En vessants sud el mantell és pràcticament inesquiable fins dalt dels
cims. Localment es pot trobar alguna solana esquiable per damunt dels 2500 metres. Com que el mantell està molt encrostat s'evita la
disminució dels gruixos i a 2200 metres el gruix de neu al terra es manté entre 10-20 centímetres i a 2400 metres entre 20-40 centímetres.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 14/12/2011
Avui al matí han augmentat les temperatures entre 7 i 8 graus respecte ahir al matí. Tot i així a la nit hi ha hagut regelament i el mantell
es manté endurit. Les petites plaques de vent que hi ha des de fa una setmana són molt aïllades i poc gruixudes però per la base s'estan
afeblint degut al refredament nocturn per irradiació que afavoreix el creixement de capes febles internes. Els testos d'estabilitat en
aquestes plaquetes de vent indiquen que en vessants obacs la capacitat d'aguantar una sobrecàrrega va disminuint, però de moment no
s'afavoreix la propagació de la fractura. Aquestes plaquetes són presents aïlladament sota colls i carenes per damunt de 2500 metres;
en aquests indrets es podrien desprendre al pas d'una persona, però es desplaçaria molt poca neu. Amb la enfarinada prevista per
demà no variarà l'inestabilitat de les plaques. El que predomina de forma extensa són les crostes de regel; de pluja a l'Aran-Franja Nord
de la Pallaresa. El perill d'allaus és FEBLE (1) a tots els sectors, tot i que cal parar atenció a la sortida de colls i carenes en orientacions
obagues a cotes altes per la presència de les plaques. Atenció igualment a les relliscades per les crostes.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24H
Dimecres 14-12-11: Al matí cel enteranyinat per bandes de núvols alts i mitjans i a partir de migdia és probable alguna precipitació
feble i dispersa, sobretot a l'Aran, que acumularà fins a 2 cm de neu.
La cota de neu baixarà fins els 1400 metres al final del dia.
Temperatures mínimes i màximes lleugerament més baixes (fins a 3 ºC menys).
Vent moderat de component oest amb ratxes de fins a 80 km/h.
A les 12:00 h: isozero: 2200 m; Vent a 2000 m: 39km/h W; Vent a 3000 m: 64km/h W; Índex de fredor a 2000 m: -5 ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 48 H
Dijous 15-12-11: Cel enteranyinat per bandes de núvols alts i mitjans. No s'esperen precipitacions. Temperatures mínimes i màximes
lleugerament més baixes (fins a 3 ºC menys). Vent moderat de component oest amb ratxes de fins a 60 km/h.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
De cara a dijous no es preveuen canvis en l'estabilitat del mantell.
Evolució del perill: ESTACIONARI
El proper butlletí s'emetrà el dia 14 de desembre de 2011.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

14/12/2011

Hora:

14:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

15/12/2011

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 15/12/2011
Aran-Franja Nord Pallaresa

FEBLE (1).

Pallaresa

FEBLE (1).

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1).

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
Situació de dèficit en l'extensió i gruix del mantell a tots els sectors, però més accentuada a l'Aran. L'esquiabilitat continua restringida
per damunt de 2200-2300 metres a vessants obacs.
Hi ha neu al terra per damunt de 2200 metres en vessants obacs i a partir dels 2500-2600 metres en vessants assolellats. El mantell és
esquiable per damunt de 2200-2300 metres en orientacions nord. En vessants sud el mantell és pràcticament inesquiable fins dalt dels
cims. Localment es pot trobar alguna solana esquiable per damunt dels 2500 metres. Com que el mantell està molt encrostat s'evita la
disminució dels gruixos i a 2200 metres el gruix de neu al terra es manté entre 10-20 centímetres i a 2400 metres entre 20-40 centímetres.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 15/12/2011
En general el mantell es manté molt similar. El vent fort de l'oest està movent una mica de neu a cotes altes, deixant petites acumulacions
en zones còncaves i deixant aflorar les crostes en zones convexes. Les petites plaques de vent que hi ha des de fa una setmana són
molt aïllades i poc gruixudes però per la base segueix feble degut al refredament nocturn per irradiació que afavoreix el creixement de
capes febles internes. Els testos d'estabilitat en aquestes plaquetes de vent indiquen que en vessants obacs la capacitat d'aguantar una
sobrecàrrega va disminuint, però de moment no s'afavoreix la propagació de la fractura. Aquestes plaquetes són presents aïlladament
sota colls i carenes per damunt de 2500 metres; en aquests indrets es podrien desprendre al pas d'una persona, però es desplaçaria
molt poca neu. El que predomina de forma extensa són les crostes de regel; de pluja a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa. El perill
d'allaus és FEBLE (1) a tots els sectors, tot i que cal parar atenció a la sortida de colls i carenes principalment en orientacions obagues
a cotes altes per la presència de les plaques. Atenció igualment a les relliscades per les crostes.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24H
Dijous 15-12-11: Cel enteranyinat per bandes de núvols alts més compactes al final del dia. No s'esperen precipitacions. Temperatures
mínimes i màximes lleugerament més baixes (fins a 3 ºC menys). Vent moderat amb cops forts de component oest amb ratxes fortes
a cotes altes de fins a 60 km/h.
A les 12:00 h: isozero: 1900 m; Vent a 2000 m: 38km/h W; Vent a 3000 m: 59km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: -8 ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 48 H
Divendres 16-12-11: Cel mig ennuvolat fins a migdia. A partir de llavors la nuvolositat augmentarà i s'esperen algunes precipitacions
entre febles i moderades que acumularan quantitats abundants (fins a 10 cm de neu). La cota de neu baixarà fins 800 metres al final
del dia. Temperatures matinals lleugerament més altes, malgrat que els valors mínims de la jornada s'asoliran al final del dia i màximes
lleugerament més elevades. Vent de component oest moderat amb cops molt forts de fins a 100 km/h.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
S'esperen precipitacions per divendres a la tarda, sobretot a la vessant Nord, que podran formar noves plaques.
Evolució del perill: EN AUGMENT a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa i EN LLEUGER AUGMENT a la resta.
El proper butlletí s'emetrà el dia 15 de desembre de 2011.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

15/12/2011

Hora:

14:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

16/12/2011

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 16/12/2011
Aran-Franja Nord Pallaresa

FEBLE (1) passant a MODERAT (2) divendres al migdia.

Pallaresa

FEBLE (1) passant a MODERAT (2) divendres al migdia.

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1) passant a MODERAT (2) divendres al migdia.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
Situació de dèficit en l'extensió i gruix del mantell a tots els sectors, però més accentuada a l'Aran. L'esquiabilitat continua restringida
per damunt de 2200-2300 metres a vessants obacs.
Hi ha neu al terra per damunt de 2200 metres en vessants obacs i a partir dels 2500-2600 metres en vessants assolellats. El mantell és
esquiable per damunt de 2200-2300 metres en orientacions nord. En vessants sud el mantell és pràcticament inesquiable fins dalt dels
cims. Localment es pot trobar alguna solana esquiable per damunt dels 2500 metres. Com que el mantell està molt encrostat s'evita la
disminució dels gruixos i a 2200 metres el gruix de neu al terra es manté entre 10-20 centímetres i a 2400 metres entre 20-40 centímetres.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 16/12/2011
Avui el mantell es manté molt similar. Les petites plaques de vent que hi ha des de fa una setmana presents aïlladament sota colls i
carenes per damunt de 2500 metres continuen tenint la base feble degut al refredament nocturn per irradiació que afavoreix el creixement
de capes febles internes; es podrien desprendre al pas d'una persona, però es desplaçaria molt poca neu. El que predomina de forma
extensa són les crostes de regel. El perill d'allaus per avui i demà al matí és FEBLE (1) a tots els sectors. Cal parar atenció a les
relliscades per les crostes.
De cara a divendres al migdia estan previstes precipitacions de fins a 10 centímetres a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa i fins a 5
centímetres a la resta. Amb el vent molt fort de l'oest i nord-oest s'erosionaran els cims i es formaran petites plaques a cotes mitges de les
orientacions est. Aquestes seran especialment inestables quant es formin a sobre del gebre o de les facetes que es troben actualment
en superfície. Aquestes plaques seran més probables a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa i a la meitat nord de la Ribagorçana i la
Pallaresa. No es descarta que molt localment hi pugui haver alguna placa de mida mitjana a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa a zones
de més acumulació. Per aquest motiu el perill passarà a ser MODERAT (2) a tots els sectors divendres al migdia.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24H
Divendres 16-12-11: Cel entre poc i mig ennuvolat fins a migdia. A partir de llavors la nuvolositat augmentarà i s'esperen algunes
precipitacions entre febles i moderades i que acumularan quantitats abundants al vessant nord (fins a 10 cm de neu). La cota de neu
baixarà fins 700 metres al final del dia. Temperatures més baixes. La temperatura de sensació (Wind chill factor) serà molt baixa.
Vent de component oest moderat amb cops molt forts de fins a 100 km/h a cotes altes.
A les 12:00 h: isozero: 2700 m; Vent a 2000 m: 63km/h W; Vent a 3000 m: 115km/h W; Índex de fredor a 2000 m: -5 ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 48 H
Dissabte 17-12-11: Al vessant nord i al llarg del dia s'esperen precipitacions febles que acumularan quantitats abundants de neu (fins
a 10 cm). Cota de neu :700m. A la resta del sector cel mig ennuvolat.
Temperatures mínimes i màximes similars. Vent de component oest moderat amb cops molt forts de fins a 80 km/h.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
S'esperen més precipitacions per dissabte a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa afavorint la formació de plaques.
Evolució del perill: EN AUGMENT a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa i ESTACIONARI a la resta.
El proper butlletí s'emetrà el dia 16 de desembre de 2011.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

16/12/2011

Hora:

14:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

17/12/2011

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 17/12/2011
Aran-Franja Nord Pallaresa

FEBLE (1) passant a MARCAT (3) dissabte a partir dels 2200 metres.

Pallaresa

FEBLE (1) passant a MODERAT (2) dissabte.

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1) passant a MODERAT (2) dissabte.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
Situació de dèficit en l'extensió i gruix del mantell a tots els sectors, però més accentuada a l'Aran. L'esquiabilitat continua restringida
per damunt de 2200-2300 metres a vessants obacs. Les noves precipitacions han de deixar neu a partir dels 600-800 metres.
Hi ha neu al terra per damunt de 2200 metres en vessants obacs i a partir dels 2500-2600 metres en vessants assolellats. El mantell és
esquiable per damunt de 2200-2300 metres en orientacions nord. En vessants sud el mantell és pràcticament inesquiable fins dalt dels
cims. Localment es pot trobar alguna solana esquiable per damunt dels 2500 metres. Com que el mantell està molt encrostat s'evita la
disminució dels gruixos i a 2200 metres el gruix de neu al terra es manté entre 10-20 centímetres i a 2400 metres entre 20-40 centímetres.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 17/12/2011
Avui el mantell es manté molt similar. Amb les precipitacions previstes per aquesta tarda la situació ha de canviar. A l'Aran-Franja Nord
de la Pallaresa hi ha previsió d'acumulacions d'aproximadament 30 centímetres entre avui i demà. El vent distribuirà la neu formant
plaques a totes les orientacions, excepte a les oest. Aquestes plaques seran especialment inestables a les obagues a on actualment hi
ha capes febles que es desprenen al pas d'una persona, a la resta d'orientacions les capes febles s'aniran formant a mesura que nevi i
s'acumuli la neu. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa les precipitacions han de ser menys importants, de fins a 10 centímetres.
Amb el vent que ha de bufar fort (del nord i nord-oest) es formaran plaques a les orientacions est i sud. Aquestes seran inestables per
les capes febles que es formin mesura que nevi i s'acumuli la neu.
El perill d'allaus per avui és FEBLE (1) però demà passarà a MARCAT (3) a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa a partir dels 2200 metres
per la probabilitat d'allaus de placa de mida mitjana a totes les orientacions, excepte les oest, essent més inestables a les obagues.
Per sota de 2200 metres el perill passarà a MODERAT (2) ja que la nevada caurà sobre del terra però a mesura que nevi es podran
formar plaques. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el perill per avui és FEBLE (1) però demà passarà a MODERAT (2) per la
probabilitat d'allaus de placa de mida petita, puntualment de mida mitjana, a les orientacions est i sud. Aquestes seran més probables
a la meitat nord dels dos sectors a on està previst que nevi més.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24H
Dissabte 17-12-11: Cobert a l'Aran i nord de la Pallaresa, amb nevades febles però continuades que acumularan quantitats entre
abundants i molt abundants. A la resta estarà poc o mig ennuvolat, amb més núvols al final del dia. Temperatures en descens. Vent
del nord-oest entre moderat i fort amb cops molt forts.
A les 12:00 h: isozero: 1300 m; Vent a 2000 m: 46km/h NW; Vent a 3000 m: 70km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: -14 ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 48 H
Diumenge 18-12-11: Cobert a l'Aran i nord de la Pallaresa, amb nevades febles que acumularan quantitats entre abundants i molt
abundants. A la resta, mig o molt ennuvolat al matí i serè a la tarda. Temperatures en descens. Vent del nord-oest entre fluix i moderat
amb cops forts a cotes baixes i molt forts a cotes altes.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
S'esperen més precipitacions per diumenge a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa afavorint la formació de plaques.
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa i ESTACIONARI a la resta.
El proper butlletí s'emetrà el dia 17 de desembre de 2011.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

17/12/2011

Hora:

14:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

19/12/2011

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 19/12/2011
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3) a partir dels 2200 metres, MODERAT (2) per sota.

Pallaresa

MODERAT (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2).

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
Les nevades s'estan produint a partir dels 800 metres aproximadament, a cotes baixes, actualment la neu cau a sobre del terra però
a mesura que vagi nevant el mantell anirà agafant més continuïtat. El mantell és esquiable per damunt de 2200-2300 metres en
orientacions nord. En vessants sud el mantell és pràcticament inesquiable fins dalt dels cims. Localment es pot trobar alguna solana
esquiable per damunt dels 2500 metres. A 2200 metres el gruix de neu al terra es manté entre 20-30 centímetres i a 2400 metres
entre 20-50 centímetres.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 19/12/2011
Les precipitacions que van començar ahir a la tarda han deixat acumulacions, fins a avui al matí (a 2200 metres d'altitud) de fins a 10
centímetres a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa i fins a 5 centímetres a la resta. El vent de nord i oest ha sigut fort i ha mogut molt
la neu formant acumulacions a les orientacions sud i est. Les plaques que s'estan formant a aquestes orientacions són inestables per
les capes febles que es van produint a mesura que neva i es transporta la neu. A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa les plaques que
s'estan formant a les obagues tenen unes capes febles de dies anteriors que són molt inestables. Les nevades han de seguir al llarg
del dia d'avui a tots els sectors i demà es restringiran a la vessant nord del Pirineu. En total es poden acumular uns 20 centímetres més
a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa i uns 5-10 centímetres més a la resta. El vent seguirà treballant la neu i formant plaques de vent.
El perill d'allaus a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa és MARCAT (3) a partir dels 2200 metres per la probabilitat d'allaus de placa de
mida mitjana a totes les orientacions, excepte les oest, essent més inestables a les obagues. Aquestes seran més probables a mesura
que vagi nevant. Per sota de 2200 metres el perill és MODERAT (2) ja que la nevada està caient a sobre del terra però a mesura que
nevi es podran formar plaques. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el perill és MODERAT (2) per la probabilitat d'allaus de
placa de mida petita, puntualment de mida mitjana, a les orientacions est i sud. Aquestes seran més probables a la meitat nord dels
dos sectors a on està previst que nevi més i seran més probables a mesura que vagi nevant.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24H
Diumenge 18-12-11: Cel mig o molt ennuvolat al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser, amb alguna nevada feble i minsa de matinada.
A la resta entre poc i mig ennuvolat, sobretot fins el migdia. Temperatures en descens. Vent del nord-oest moderat, amb cops forts
a cotes baixes i molt forts a cotes altes.
A les 12:00 h: isozero: 800 m; Vent a 2000 m: 45km/h NW; Vent a 3000 m: 70km/h NW; Índex de fredor a 2000 m: -18 ºC

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 48 H
Dilluns 19-12-11: A l'Aran i nord de la Pallaresa estarà cobert o molt ennuvolat tot el dia amb precipitacions febles i disperses. La cota
de neu pujarà fins els 1000 metres al final del dia. A la resta predominarà el sol fins el migdia, mentre que a partir de llavors augmentarà
la nuvolositat d'oest a est. Temperatures moderadament més altes. Vent entre moderat i fort del nord-oest.

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
Dilluns a la tarda i dimarts les temperatures augmenten i amb les precipitacions previstes el mantell serà més inestable.
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT.
El proper butlletí s'emetrà el dia 19 de desembre de 2011.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

19/12/2011

Hora:

14:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

20/12/2011

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 20/12/2011
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3) a partir 1800 metres, MODERAT (2) per sota

Pallaresa

MODERAT (2)

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2)

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
Ha nevat des de fons de vall. A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és esquiable des de 1800 metres aproximadament; els
gruixos totals oscil•len entre 40-80 centímetres. A la resta de sectors, el mantell es manté només esquiable per damunt de 2200-2500
metres. A 2200 metres el gruix de neu al terra es manté entre 10-40 centímetres. La distribució de la neu arreu és molt irregular degut
al vent.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 20/12/2011
Les precipitacions que van començar divendres al vespre han deixat acumulacions, fins avui dilluns al matí (a 2200 metres d'altitud),
de 40-60 centímetres a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa i de 5 a 15 centímetres a la resta, disminuint de nord a sud. El vent de nord i
oest ha bufat fort, amb menor intensitat a l'Aran, i ha mogut molt la neu formant acumulacions a les orientacions sud i est. Als vessants
obacs de tots els sectors, per damunt d'uns 2200 metres, les plaques de vent que s'han format ho fan damunt de capes febles antigues
(fines crostes amb gobelets per sota) que es mostren bastant actives amb poca sobrecàrrega i tenen capacitat de propagar la fractura.
Durant el dia d'avui dilluns i demà dimarts continuaran les nevades amb vent (uns 20 centímetres més a l'Aran i menys a la resta). Demà
dimarts el mantell es pot sobrecarregar per neu més humida ja que la tendència de la cota de neu és a anar pujant, probablement fins
a 1500 metres. Per tant, el perill d'allaus és MARCAT (3) a l'Aran i Franja Nord de la Pallaresa, per probables allaus de placa tova a
l'Aran al pas d'una persona i plaques més dures a l'extrem nord de la Pallaresa, on podrien ser fins i tot espontànies. Seran allaus de
mida mitjana, que poden colgar un grup de persones. Són més probables en orientacions obagues, est i sud-est per sobre de 2200
metres. Demà dimarts podria augmentar la probabilitat d'allaus espontànies en cas que la neu recent vagi sent més humida i pesant.
Per sota de 2000 metres la neu recent ha caigut directament damunt del terra i el perill és MODERAT (2).
A la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa, especialment a la meitat sud, el vent està escombrant i enduent-se la neu de cotes altes.
S'estan formant petites plaques de vent sota colls i carenes en orientacions est, sud i sud-est. Poden haver allaus petites de placa dura
al pas d'una persona però de forma molt local en els punts indicats. El perill és MODERAT (2).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24 H
Consulteu: http://meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
Dimecres es mantindran les nevades i el vent fort de component nord. La cota de neu pujarà fins a 1800 metres. En aquestes condicions
el mantell continuarà sobrecarregant-se i augmentant la probabilitat d'allaus espontànies.
Evolució del perill: EN AUGMENT.
El proper butlletí s'emetrà el dia 20 de desembre de 2011.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

20/12/2011

Hora:

14:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

21/12/2011

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 21/12/2011
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3) pujant a FORT (4)

Pallaresa

MODERAT (2)

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2)

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
La cota de neu puja però a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa hi ha neu al terra des de fons de vall; el mantell és esquiable des de 1800
metres aproximadament; els gruixos totals oscil•len entre 60-90 centímetres a 2300 metres. A la resta de sectors hi ha neu al terra per
damunt de 1500 metres, però el mantell es manté només esquiable per damunt de 2200-2500 metres. A 2200 metres el gruix de neu
al terra es manté entre 10-40 centímetres. La distribució de la neu arreu és molt irregular degut al vent.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 21/12/2011
Les precipitacions que van començar divendres al vespre es mantenen i han deixat acumulacions, fins avui dimarts al matí (a 2200
metres d'altitud), de 60-80 centímetres a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa i de 10 a 25 centímetres a la resta, disminuint de nord a
sud i d'oest a est. El vent de nord i oest ha bufat fort, amb menor intensitat a l'Aran, i ha mogut molt la neu formant acumulacions a les
orientacions sud i est. Als vessants obacs de tots els sectors, per damunt d'uns 2200 metres, les plaques de vent que s'han format ho
fan damunt de capes febles antigues (fines crostes amb gobelets per sota) que es mostren bastant actives amb poca sobrecàrrega i
tenen certa capacitat de propagar la fractura. Avui dimarts continuen les nevades i pujarà la cota a 1800 metres; fins a migdia a l'Aran i
Franja Nord de la Pallaresa ja han caigut 15-20 centímetres de neu recent humida; 5-10 a la resta amb molt transport de neu. Per tant,
el perill d'allaus és MARCAT (3) a l'Aran i Franja Nord de la Pallaresa, per probables allaus de placa tova a l'Aran al pas d'una persona
i plaques més dures a l'extrem nord de la Pallaresa, on podrien ser fins i tot espontànies. Seran allaus localment de mida mitjana, que
poden colgar un grup de persones. Són més probables en orientacions obagues, est i sud-est per sobre de 2200 metres; per sota
d'aquesta cota ja comencen a haver allaus de neu recent humida de mida petita a totes orientacions. Demà dimecres seguirà nevant
i acabarà plovent fins a 2600 metres; el mantell se sobrecarregarà i el perill pot augmentar a FORT (4) a partir del matí, especialment
si cauen de l'ordre de 15-20 litres per metre quadrat. En aquestes condicions l'activitat d'allaus serà abundant, tant de plaques a cotes
altes, alguna de mida gran (pot destruir massa forestal) com de neu recent humida, de mida petita a mitjana, que pot tallar vies de
comunicació a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa.
A la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa el perill és mantindrà en MODERAT (2), especialment a la meitat sud, ja que el vent està
escombrant i enduent-se la neu de cotes altes. Continuaran formant petites plaques de vent sota colls i carenes en orientacions est,
sud i sud-est. Poden haver allaus petites de placa dura al pas d'una persona però de forma molt local en els punts indicats.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24 H
Consulteu: http://meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
Dijous desapareixeran les nevades i les temperatures seran força altes. El pic màxim d'activitat d'allaus haurà passat però el mantell
es mantindrà força humit i pesat.
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 21 de desembre de 2011.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

21/12/2011

Hora:

14:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

22/12/2011

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 22/12/2011
Aran-Franja Nord Pallaresa

FORT (4)

Pallaresa

MODERAT (2)

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2)

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
La cota de neu puja però a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa hi ha neu al terra des de fons de vall; el mantell és esquiable des de 1800
metres aproximadament; els gruixos totals oscil•len entre 60-100 centímetres a 2300 metres. A la resta de sectors hi ha neu al terra
per damunt de 1500 metres, però el mantell es manté només esquiable per damunt de 2200-2500 metres. A 2200 metres el gruix de
neu al terra es manté entre 10-40 centímetres. La distribució de la neu arreu és molt irregular degut al vent.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 22/12/2011
Avui, dimecres 21, ha continuat nevant a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa amb cota de neu pujant a 2200 metres a l'Aran i a 2400
metres a la Franja Nord de la Pallaresa (10-20 litres per metre quadrat fins a migdia). Ahir dimarts es van acumular de l'ordre de
30-40 centímetres de neu recent. En tot l'episodi, iniciat el dissabte, ja es totalitzen en aquest sector entre 80 i 110 centímetres de neu
recent per damunt de 2600 metres. A més, al nord del Pallars Sobirà i de l'Alta Ribagorça el vent és molt fort i s'estan formant grans
sobreacumulacions de neu. Ja s'ha enregistrat activitat d'allaus espontànies de neu recent de mida mitjana, en general, i a les plaques
de vent s'obren esquerdes al pas d'una persona en terrenys poc pendents.
Per avui dimecres, es manté la previsió de pluges de l'ordre de 20 litres per metre quadrat, fins a la matinada de dijous quan perdran
intensitat. En aquestes condicions, es preveu perill d'allaus FORT (4) dimecres i dijous a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, ja que
l'activitat d'allaus s'intensificarà al llarg de la jornada d'avui dimecres. De forma espontània, hi haurà allaus de neu recent humida i de
fusió de mida mitjana per sota de 2200-2400 metres que podran afectar vies de comunicació. A cotes altes, es desencadenaran allaus
de placa, localment de mida de gran, que poden destrossar massa forestal.
Demà dijous, a mesura que el dia s'assereni i llueixi el sol es tornarà a produir un pic en l'activitat d'allaus, ja que les temperatures
seran força altes i el mantell molt humit i pesant.
A la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa el perill és mantindrà en MODERAT (2), especialment a la meitat sud, ja que el vent està
escombrant i enduent-se la neu de cotes altes. Continuaran formant petites plaques de vent sota colls i carenes en orientacions est,
sud i sud-est. Poden haver allaus petites de placa dura al pas d'una persona, fins i tot de forma espontània, però de forma molt local
en els punts indicats.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24 H
Consulteu: http://meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
Divendres de matinada és probable que el mantell regeli i s'encrosti superficialment; això farà disminuir temporalment el perill d'allaus
fins a mig matí a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, per tornar a pujar a mig matí degut a la insolació i les altes temperatures. A la
resta sense canvis.
Evolució del perill: A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa EN LLEUGER DESCENS el matí de divendres i en AUGMENT a partir de mig
matí. A la resta, ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 22 de desembre de 2011.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

22/12/2011

Hora:

14:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

23/12/2011

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 23/12/2011
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3) per sobre de 2400 metres. MODERAT (2) per sota a migdia

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2) per sobre de 2300 metres. FEBLE (1) per sota

Pallaresa

MODERAT (2) per sobre de 2300 metres. FEBLE (1) per sota

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
Amb la pluja, la neu ha fos a cotes baixes. A l'Aran hi ha neu al terra per sobre de 1400 metres; és esquiable des de
1600-1800 metres aproximadament; els gruixos totals oscil•len entre 60-100 centímetres a 2300 metres. A la Franja Nord
de la Pallaresa ha hi neu al terra per damunt de 1700 metres, esquiable per damunt de 1800 metres. A la resta de sectors
hi ha neu al terra per damunt de 2000 metres, però el mantell es manté només esquiable per damunt de 2300-2500
metres. A 2200 metres el gruix de neu al terra es manté entre 10-40 centímetres. La distribució de la neu arreu és molt
irregular degut al vent.
ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 23/12/2011
La situació del mantell a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa ha canviat radicalment respecte a dies passats; s'han acabat
les precipitacions. A diferència del previst, dimecres la cota d'aigua-neu va arribar només fins a 2200 metres a l'Aran i
2400 metres a la Franja Nord de la Pallaresa. Ahir dimecres van caure entre 10-20 centímetres de neu molt humida a
2400 metres. Les temperatures han estat sota zero per damunt de 2200-2300 metres i aquesta cota fa de límit entre un
mantell molt encrostat i estable per sota, mentre que en amunt el mantell està format per plaques de vent gruixudes que en
orientacions nord-est a sud-est es trenquen al pas d'una persona, degut a la presència de capes febles a la part inferior del
mantell. Les allaus de placa poden ser localment de mida mitjana i colgar un grup de persones. El perill d'allaus a l'AranFranja Nord de la Pallaresa és MARCAT (3) per sobre de 2400 metres per les plaques de vent molt fràgils i MODERAT (2)
per sota, des de mig matí de demà divendres; les temperatures seran molt altes per l'època, les crostes fondran i seran
probables purgues de neu humida i alguna allau petita de fusió en vessants assolellats.
A la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa les nevades han estat de pocs centímetres; el perill és mantindrà en MODERAT
(2) per damunt de 2300 metres, ja que el vent ha bufat molt fort durant dies seguits i s'han format petites plaques de vent
sota colls i carenes en orientacions est, sud i sud-est. Poden haver allaus petites de placa dura al pas d'una persona,
però de forma molt local en els punts indicats.
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24 H
Consulteu: http://meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
Després d'un fort augment de temperatures el divendres, dissabte hi haurà un fort descens. El mantell regelarà i s'endurirà
per sota de 2400 metres. Les plaques de vent continuaran fràgils a cotes altes.
Evolució del perill: EN DESCENS per sota de 2400 metres. ESTACIONARI per damunt.
El proper butlletí s'emetrà el dia 23 de desembre de 2011.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

23/12/2011

Hora:

14:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

24/12/2011

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 24/12/2011
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3) per sobre de 2300 metres. MODERAT (2) per sota

Ribagorçana-Vall Fosca

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

Pallaresa

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

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
Avui divendres la distribució del mantell nival és la següent: a l'Aran hi ha neu al terra per sobre de 1400 metres i és esquiable des
de 1600-1800 metres aproximadament; els gruixos totals oscil•len entre 60-100 centímetres a 2300 metres. A la Franja Nord de la
Pallaresa ha hi neu al terra per damunt de 1700 metres, esquiable per damunt de 1800 metres. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la
Pallaresa hi ha neu al terra per damunt de 2000-2100 metres, però el mantell es manté només esquiable per damunt de 2300-2500
metres. Localment a l'extrem sud de la Ribagorçana el mantell ha estat molt afectat pel vent i fins i tot és discontinu fins als cims. A
2200 metres el gruix de neu al terra es manté entre 10-40 centímetres. Hi ha acumulacions de neu a les canals i llocs molt arrecerats i
la resta de terreny exposat ha estat molt erosionat pel vent i es mostra molt irregular. De cara a dissabte, amb el pas d'un petit front pel
nord la matinada de dissabte, la neu es farà present a l'Aran i la Franja Nord de la Pallaresa des dels 800 metres; tot i així serà amb
poc gruix. A la resta de sectors el fort vent del Nord i l'Oest previst seguirà erosionant aquestes orientacions.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 24/12/2011
Les temperatures s'han enfilat fortament a tots els sectors. A 2200 metres a les 7 del matí d'avui divendres s'assolien fins a 8 graus.
Amb la nit serena el mantell s'ha encrostat. A l'Aran Franja Nord de la Pallaresa han caigut purgues i petites allaus a les solanes per
l'efecte del Sol i la temperatura. S'han donat caigudes espontànies de plaques de vent de mida mitjana de forma natural. A les obagues
les plaques de vent es mantenen inestables damunt de nivells febles que fan que el perill accidental sigui acusat, sobretot per damunt
de 2300 metres. De forma isolada hi ha plaques a cotes altes de les solanes, que també poden caure pel pas d'una persona però
són molt més aïllades.
Amb el descens de temperatures sobtat i acusat que s'ha de donar al vespre d'avui i l'ambient fred previst per demà, es mantindran
inestables els nivell febles de les obagues. A les solanes està previst que fins que no baixin les temperatures avui, continuï la caiguda
de purgues i petites allaus de fusió.
El perill d'allaus a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa és MARCAT (3) per sobre de 2300 metres per les plaques de vent molt fràgils i
MODERAT (2) per sota fins avui migdia, de cara a demà amb l'encrostament, les solanes per sota de 2300 metres passaran a perill
FEBLE (1). Les febles nevades previstes podran formar molt localment algunes petites plaques sota colls i carenes però en tot cas
seran de poc gruix i amb el fred previst passaran a ser nivells de neu solta i facetats.
A la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa les nevades han estat de pocs centímetres; el perill és mantindrà en MODERAT (2) per
damunt de 2300 metres, ja que el vent ha bufat molt fort durant dies seguits i s'han format petites plaques de vent sota colls i carenes
en orientacions est, sud i sud-est. Poden haver allaus petites de placa dura al pas d'una persona, però de forma molt local en els
punts indicats.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24 H
Consulteu: http://meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
Amb l'ambient fred les plaques de vent continuaran fràgils a cotes altes.
Evolució del perill: ESTACIONARI
El proper butlletí s'emetrà el dia 24 de desembre de 2011.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

24/12/2011

Hora:

14:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

27/12/2011

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 27/12/2011
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3) per sobre de 2100 metres. FEBLE (1) per sota

Ribagorçana-Vall Fosca

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

Pallaresa

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

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
La distribució del mantell nival és la següent: a l'Aran hi ha neu al terra per sobre de 1400 metres i és esquiable des de 1600-1800
metres aproximadament; els gruixos totals oscil•len entre 60-100 centímetres a 2300 metres. A la Franja Nord de la Pallaresa ha hi
neu al terra per damunt de 1700 metres, esquiable per damunt de 1800 metres. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa hi ha neu
al terra per damunt de 2000-2100 metres, però el mantell es manté només esquiable per damunt de 2300-2500 metres. Localment a
l'extrem sud de la Ribagorçana i de la Pallaresa el mantell és discontinu fins als cims. A 2200 metres el gruix de neu al terra es manté
entre 10-40 centímetres. Hi ha acumulacions de neu a les canals i llocs molt arrecerats; la resta de terreny exposat al vent ha estat
molt erosionat i el mantell es mostra molt irregular.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 27/12/2011
Pel que fa a la meteo, divendres les temperatures van ser extraordinàriament altes a cotes altes (màximes de 12 graus a 2200 metres);
al vespre van caure en picat pel pas d'un front fred (mínimes dissabte al matí de menys 8 a menys 9 graus a 2200 metres). Ha tornat
a nevar lleugerament la matinada de dissabte a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa (3-5 centímetres de neu seca), però el cel ja s'ha
aclarit; a la resta, vent molt fort de component nord.
Situació del mantell nival molt contrastada entre l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa i la resta. A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa s'han
format noves plaques de vent en orientacions est a sud, petites i localitzades sota colls i carenes. Recordeu que també hi ha extenses
plaques de vent per damunt de 2100 metres formades al llarg de la setmana, fràgils en obagues, que es poden desprendre al pas
d'una persona. La situació és enganyosa ja que el bon temps convida a fer activitat a muntanya, però el mantell és força fràgil per
damunt de 2100 metres. El perill d'allaus és MARCAT (3) per sobre d'aquest cota, ja que al pas d'una persona són molt probables
allaus de placa que poden colgar un grup de persones. Per sota de 2100 metres el perill d'allaus és FEBLE (1) ja que el mantell es
mantindrà força endurit per crostes.
A la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa no ha nevat i el vent de component nord ha tornat a bufar fort. El perill d'allaus és mantindrà
en MODERAT (2) per damunt de 2200 metres, ja que el vent ha bufat molt fort durant dies seguits i s'han format petites plaques de vent
sota colls i carenes en orientacions d'est a sud i en reconades a les obagues. Poden haver allaus petites de placa dura al pas d'una
persona i que pot quedar colgada, però de forma molt local en els punts indicats.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24 H
Consulteu: http://meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
Dilluns i dimarts el temps serà anticiclònic; no hi haurà canvis en l'estat del mantell. El mantell es pot humitejar de dia superficialment
en vessants assolellats per encrostar-se de nit; les plaques de vent continuaran fràgils a cotes altes.
Evolució del perill: ESTACIONARI
El proper butlletí s'emetrà el dia 27 de desembre de 2011.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

27/12/2011

Hora:

14:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

28/12/2011

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 28/12/2011
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2) per sobre 2100 metres FEBLE (1) per sota

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2) a l'extrem nord FEBLE (1) a la resta

Pallaresa

MODERAT (2) a l'extrem nord FEBLE (1) a la resta

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
La distribució del mantell nival és la següent: a l'Aran hi ha neu al terra per sobre de 1400 metres i és esquiable des de
1600-1800 metres aproximadament; els gruixos totals oscil•len entre 60-100 centímetres a 2300 metres. A la Franja Nord
de la Pallaresa ha hi neu al terra per damunt de 1700 metres, esquiable per damunt de 1800 metres. A la RibagorçanaVall Fosca i a la Pallaresa hi ha neu al terra per damunt de 2000-2100 metres, però el mantell es manté només esquiable
per damunt de 2300-2500 metres a l'extrem nord. Localment a l'extrem sud de la Ribagorçana i de la Pallaresa el mantell
és discontinu fins als cims. A 2200 metres el gruix de neu al terra es manté entre 10-40 centímetres. Hi ha acumulacions
de neu a les canals i llocs molt arrecerats; la resta de terreny exposat al vent ha estat molt erosionat i el mantell es mostra
molt irregular.
ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 28/12/2011
La darrera nevada es va produir el passat dia 24 a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa. Es van enregistrar a 2200 metres
entre 3-5 centímetres de neu seca que amb el vent del nord fort i molt fort va deixar formada aïlladament alguna petita
placa. Per damunt dels 2100 metres es mantenen inestables les plaques antigues que es van formar en l'episodi de
nevades del 17 al 21 de desembre. Els nivell febles i persistents que es troben sota d'aquestes plaques fan que sigui
possible el desencadenament de les mateixes a les obagues en llocs de pendents moderats i convexos. Per sota dels
2100 metres trobem un mantell encrostat més trencadís a les solanes que a les obagues
El perill d'allaus és MODERAT (2) per damunt dels 2100 metres a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa ja que les plaques
poden ser de mida mitjana, i localment poden caure al pas d'una persona. Les orientacions més afectades per aquestes
plaques són les nord, nord-est i nord-oest i més localment en punt orientats a l'est. Per sota de 2100 metres el perill d'allaus
és FEBLE (1) ja que el mantell es mantindrà força endurit per crostes.
A la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa hi ha més neu disponible en els extrems nord de les dues zones i localment hi
poden haver plaques aïllades en llocs arrecerats del vent. El perill és MODERAT (2) per sobre dels 2200 metres a l'extrem
nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa i FEBLE (1) a la resta.
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24 H
Consulteu: http://meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
Amb la neu anunciada per la matinada de dimecres a dijous, el vent del nord i les baixes temepratures es preveu la
formació de noves plaques a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa.
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, ESTACIONARI a la resta de sectors.
El proper butlletí s'emetrà el dia 28 de desembre de 2011.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

28/12/2011

Hora:

14:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

29/12/2011

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 29/12/2011
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2) .

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2) a l'extrem nord FEBLE (1) a la resta

Pallaresa

MODERAT (2) a l'extrem nord FEBLE (1) a la resta

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
La distribució del mantell nival és la següent: a l'Aran hi ha neu al terra per sobre de 1400 metres i és esquiable des de 1600-1800
metres aproximadament; els gruixos totals oscil•len entre 60-100 centímetres a 2300 metres. A la Franja Nord de la Pallaresa ha hi neu
al terra per damunt de 1700 metres, esquiable per damunt de 1800 metres. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa hi ha neu al
terra per damunt de 2000-2100 metres, però el mantell es manté només esquiable per damunt de 2300-2500 metres a l'extrem nord.
Localment a l'extrem sud de la Ribagorçana i de la Pallaresa el mantell és discontinu fins als cims. A 2200 metres el gruix de neu al
terra es manté entre 10-40 centímetres. Hi ha acumulacions de neu a les canals i llocs molt arrecerats; la resta de terreny. exposat al
vent ha estat molt erosionat i el mantell es mostra molt irregular. Amb les febles nevades anunciades la neu es farà present amb poc
gruix fins a fons de vall aquesta matinada. Amb el fort vent del nord i nord-oest s'erosionarà fàcilment al vessant sud de la serralada.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 29/12/2011
Actualment el perill d'allaus a l 'Aran-Franja Nord de la Pallaresa se centra en les plaques antigues que es troben sobre de nivell
febles que tot i continuar sent actius costen de desencadenar. Aquestes plaques estan molt endurides, es troben a cotes altes, per
sobre dels 2700 metres i es poden desencadenar pel pas d'un grup de persones. En cas de desencadenar-se poden esdevenir força
traumàtiques per la duresa que presenten. . A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el mantell està força consolidat i és més escàs
a la meitat sud d'ambdós sectors Amb les febles nevades amb vent del nord-oest, fins a cotes baixes, que s'han de donar la popera
matinada a la vessant nord i àrees d'influència es formaran noves plaques de vent fràgils damunt de les crostes i també damunt de
petits nivell de gebre que s'han format en els darrers dies. Aquestes noves plaques seran , petites i fàcils de desencadenar, al pas d'una
persona. El perill d'allaus és MODERAT (2) a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa i a l'extrem nord de la Ribagorçana i de la Pallaresa
pel desencadenament de plaques de mida petita al pas d'una persona en orientacions sud i est i en obagues arrecerades. A l'AranFranja Nord de la Pallaresa es manté la possibilitat de desencadenament de plaques dures, antigues, de mida mitjana pel pas d'un
grup de persones en orientacions nord-est i est.
A la resta el perill és FEBLE (1) ja que el mantell és o bé molt endurit i encrostat o bé escàs.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24 H
Consulteu: http://meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
No es preveuen grans canvis pels propers dies.
Evolució del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 29 de desembre de 2011.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

29/12/2011

Hora:

14:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

30/12/2011

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 30/12/2011
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2)

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2) a l'extrem nord FEBLE (1) a la resta

Pallaresa

MODERAT (2) a l'extrem nord FEBLE (1) a la resta

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
Les febles nevades d'ahir no han variat en gran manera la distribució del mantell nival. A l'Aran hi ha neu al terra per sobre de 1400
metres i és esquiable des de 1600-1800 metres aproximadament; els gruixos totals oscil•len entre 60-100 centímetres a 2300 metres. A
la Franja Nord de la Pallaresa ha hi neu al terra per damunt de 1700 metres, esquiable per damunt de 1800 metres. A la RibagorçanaVall Fosca i a la Pallaresa hi ha neu al terra per damunt de 2000-2100 metres, però el mantell es manté només esquiable per damunt
de 2300-2500 metres a l'extrem nord. Localment a l'extrem sud de la Ribagorçana i de la Pallaresa el mantell és discontinu fins als
cims. A 2200 metres el gruix de neu al terra es manté entre 10-40 centímetres. Hi ha acumulacions de neu a les canals i llocs molt
arrecerats; la resta de terreny exposat al vent ha estat molt erosionat i el mantell es mostra molt irregular. El vent del Nord i nord-oest
previst seguirà erosionant les obagues i acumulant sota colls, carenes, canals i depressions orientades en sud i est.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 30/12/2011
Ha nevat feblement a l'Aran Franja Nord de la Pallaresa des d'ahir per la nit fins la matinada d'avui dijous. A 2200 metres s'han enregistrat
entre 3 i 10 mil•límetres de precipitació. Les temperatures han estat baixes en el moment de la precipitació i el vent ha estat més
moderat a l'Aran i fort a la Franja Nord de la Pallaresa. A l'extrem més nord del la Ribagorçana i del Pallars les precipitacions han
estat molt escasses, menys de 2 mm a 2200 metres. Les temperatures han davallat força també i el més destacable ha estat el fort
vent del nord-oest.
A l'Aran Franja Nord de la Pallaresa s'han format petites plaques de vent d'entre 5- 15 cm de gruix damunt de crostes de regel. Els test
d'estabilitat a la Franja nord de la Pallaresa mostren que aquestes petites plaques es poden desencadenar amb molt facilitat mentre que
a l'Aran les observacions realitzades mostren més dificultat en desencadenar-se. Aquesta nit-matinada ha de tornar a nevar feblement
amb temperatures més altes i també amb vent del nord-oest amb la qual cosa es tornaran a formar plaques de vent damunt les actuals
que actuaran com a capa feble. Aquestes plaques seran molt fàcils de desencadenar i fins i tot poden caure de forma natural, tot i que
es preveu que siguin de petites dimensions . El perill d'allaus a l'Aran-Franja Nord és MODERAT (2) per la caiguda d'allaus de placa de
mida petita, en general pel pas d'una persona, aïlladament de cara a demà fins i tot de forma espontània, més probablement a partir
de la tarda amb l'augment de la temperatura. Les plaques es troben en orientacions sud, est i nord arrecerats.
A la resta el perill és FEBLE (1) ja que el mantell és o bé molt endurit i encrostat o bé escàs. Localment en zones acumulades hi ha
plaques de vent antigues però que són molt fàcils de desencadenar segons els tests d'estabilitat realitzats. En tot cas es localitzen en
llocs arrecerats i d'acumulacions antigues.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24 H
Consulteu: http://meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
Amb les precipitacions previstes de cara a dissabte el perill augmentarà a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa per la formació de noves
plaques de vent més denses i de més gruix que les actuals.
Evolució del perill: EN AUGMENT a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, ESTACIONARI a la resta.
El proper butlletí s'emetrà el dia 30 de desembre de 2011.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

30/12/2011

Hora:

14:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

31/12/2011

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 31/12/2011
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3) per damunt dels 2300 m, MODERAT (2) per sota.

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2) a l'extrem nord FEBLE (1) a la resta

Pallaresa

MODERAT (2) a l'extrem nord FEBLE (1) a la resta

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
Les febles nevades d'ahir no han variat en gran manera la distribució del mantell nival. A l'Aran hi ha neu al terra per sobre de 1400
metres i és esquiable des de 1600-1800 metres aproximadament; els gruixos totals oscil•len entre 60-100 centímetres a 2300 metres. A
la Franja Nord de la Pallaresa ha hi neu al terra per damunt de 1700 metres, esquiable per damunt de 1800 metres. A la RibagorçanaVall Fosca i a la Pallaresa hi ha neu al terra per damunt de 2000-2100 metres, però el mantell es manté només esquiable per damunt
de 2300-2500 metres a l'extrem nord. Localment a l'extrem sud de la Ribagorçana i de la Pallaresa el mantell és discontinu fins als
cims. A 2200 metres el gruix de neu al terra es manté entre 10-40 centímetres. Hi ha acumulacions de neu a les canals i llocs molt
arrecerats; la resta de terreny exposat al vent ha estat molt erosionat i el mantell es mostra molt irregular. El vent del Nord i nord-oest
previst seguirà erosionant les obagues i acumulant sota colls, carenes, canals i depressions orientades en sud i est.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 31/12/2011
La nit passada i la matinada d'avui divendres ha nevat feblement a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa i a l'extrem nord de Pallars i
de la Ribagorçana. Ahir dijous, a l'Aran Franja Nord de la Pallaresa es van formar petites plaques de vent d'entre 5- 15 cm de gruix
damunt de crostes de regel. Algunes d'aquestes plaques van caure de forma espontània en indrets pendents de relleu favorable al
desencadenament. Superficialment s'ha format algun nivell de neu granulada. Amb les precipitacions i vent del NW prevists per avui i
demà i amb la pujada de cota fins a 2000 metres es formaran noves plaques de vent sobre les ja existents i damunt de nivells febles de
neu granulada. Aquestes plaques seran de mida mitjana i podran caure fins i tot de forma espontània per damunt dels 2300 metres. Per
sota no es descarta la caiguda de purgues de neu recent humida en pendents drets. El perill d'allaus a l'Aran-Franja Nord és MARCAT
(3) per damunt dels 2300 metres i MODERAT (2) per sota.
A l'extrem nord de la Ribagorçana i del Pallars es podran formar petites plaques de neu ventada més endurides pel fort transport del
vent i que podran caure al pas d'una persona per damunt dels 2300 metres. Aquestes plaques es trobaran principalment sota colls i
carenes o bé sota zones deprimides i ben arrecerades; sobretot en orientacions sud, est i obagues protegides.
A la resta el perill és FEBLE (1) ja que el mantell és o bé molt endurit i encrostat o bé escàs. Localment en zones acumulades hi ha
plaques de vent antigues però que són molt fàcils de desencadenar segons els tests d'estabilitat realitzats. En tot cas es localitzen en
llocs arrecerats i d'acumulacions antigues.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24 H
Consulteu: http://meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
Amb les precipitacions previstes pel 2 de gener, es podran formar noves plaques de vent.
Evolució del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 31 de desembre de 2011.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

31/12/2011

Hora:

14:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

02/01/2012

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 02/01/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3) per damunt dels 2300 m, MODERAT (2) per sota.

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2) a l'extrem nord FEBLE (1) a la resta

Pallaresa

MODERAT (2) a l'extrem nord FEBLE (1) a la resta

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
Amb la pluja fins a 2100 metres la neu s'ha afeixugat i fos a les cotes més baixes. A l'Aran hi ha neu al terra per sobre de 1600 metres
i és esquiable des de 1800 metres aproximadament; els gruixos totals oscil•len entre 60-100 centímetres a 2300 metres. A la Franja
Nord de la Pallaresa ha hi neu al terra per damunt de 1800 metres, esquiable per damunt de 1900-2000 metres. A la Ribagorçana-Vall
Fosca i a la Pallaresa hi ha neu al terra per damunt de 2000-2100 metres, però el mantell es manté només esquiable per damunt de
2300-2500 metres a l'extrem nord. Localment a l'extrem sud de la Ribagorçana i de la Pallaresa el mantell és discontinu fins als cims. A
2200 metres el gruix de neu al terra es manté entre 10-40 centímetres. Hi ha acumulacions de neu a les canals i llocs molt arrecerats; la
resta de terreny exposat al vent ha estat molt erosionat i el mantell es mostra molt irregular. El vent del Nord i nord-oest previst seguirà
erosionant les obagues i acumulant sota colls, carenes, canals i depressions orientades en sud i est. Amb les nevades a cotes baixes,
previstes per dilluns, la cota de presència de neu serà més baixa a final de dilluns.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 02/01/2012
Avui dissabte s'han donat precipitacions a tots els sectors que han estat de pluja fins a 2100 metres a migdia. Per sobre la neu que ha
caigut era humida. A 2200 metres s'ha enregistrat al voltant dels 10-15 milímetres fins a migdia a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa i uns
5 mm a la resta de sectors fins al matí. Les precipitacions s'han donat amb vent del nord-oest i s'espera que continuï així la resta del dia.
Amb aquesta situació s'han format noves plaques de vent en est, nord-est, sud i sud-est per damunt dels 2300 metres que es presentaran
més seques a cotes altes, sota colls i carenes i més humides per sota. Les plaques seran de mida mitjana a l'Aran-Franja Nord de la
Pallaresa i de mida petita a la resta de sectors.
Descripció de la situació a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa: durant el dia d'avui i fins demà diumenge les plaques humides poden
caure fins i tot de forma natural. Sota colls i carenes, a cotes altes el desencadenament de plaques és probable pel pas d'una persona.
No es descarta que en alguna obaga, incloent-hi vessants orientats al nord-oest i el nord, amb el pes de la neu humida que s'hi està
donant, puguin caure algunes allaus de placa de forma natural que puguin involucrar gran part del gruix total de neu, essent de mida
mitjana. Per sota dels 2300 metres, és probable que caiguin allaus de neu humida de mida petita de forma espontània, incloent també
petites plaques de fons. De cara a dilluns es formaran noves plaques de vent en orientacions predominantment est, nord-est i sud-est
que podran caure al pas d'una persona i que s'estima que siguin de mida petita. Es localitzaran per damunt de 2300 metres; per sota
d'aquesta cota el mantell s'encrostarà amb el descens de la temperatura.
Per tot això el perill serà MARCAT (3) per damunt dels 2300 m, MODERAT (2) per sota.
Descripció de la situació a la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca: durant avui i diumenge es preveu que es puguin desencadenar
petites plaques de vent sota colls i carenes, a cotes altes, al pas d'una persona. Es trobaran sobretot en orientacions est, sud-est i
obagues arrecerades. Amb la puja, no es descarta que algunes de les antigues acumulacions de neu ventada que durant la setmana
s'han observat inestables, puguin caure fins i tot de forma espontània; en tot cas seran de mida petita. Dilluns es podran formar noves
plaques de vent en est, sud-est i obagues arrecerades, de mida petita i susceptibles de caure al pas d'una persona. El perill en aquests
sectors és MODERAT (2) a l'extrem nord FEBLE (1) a la resta.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24 H
Consulteu: http://meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
No es preveuen grans canvis.
Evolució del perill: ESTACIONARI.

El proper butlletí s'emetrà el dia 2 de gener de 2012.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

02/01/2012

Hora:

14:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

03/01/2012

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 03/01/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3) per damunt dels 2300 m, MODERAT (2) per sota.

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2) a l'extrem nord, FEBLE (1) a la resta.

Pallaresa

MODERAT (2) a l'extrem nord, FEBLE (1) a la resta.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
Hi ha presència de neu al terra entre els 1500 i 1600 metres de les nevades que s'estan produint. Tot i així els gruixos
acumulats són molt escassos i el mantell esquiable presenta les cotes molt similars. A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa
és esquiable a partir dels 1800-1900 metres. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa és esquiable per damunt de
2300-2500 metres a l'extrem nord i discontinu fins als cims a la resta.
Els gruixos totals a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa varien entre 50-130 centímetres a 2300 metres i a la RibagorçanaVall Fosca i a la Pallaresa varien entre 10 i 30 centímetres. Hi ha acumulacions de neu a les canals i llocs molt arrecerats;
la resta de terreny exposat al vent ha estat molt erosionat i el mantell es mostra molt irregular.
ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 03/01/2012
Les precipitacions que s'estan donant des d'ahir són minses; fins avui al matí s'han acumulat entre 2 i 5 centímetres a
l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa (a 2200 metres). A la resta de sectors està deixant una enfarinada a partir dels 1500
metres aproximadament. A la meitat sud de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa s'han obert clarianes i amb la
insolació la neu a cotes baixes està marxant.
Es mantenen les plaques de vent que es van formar a cotes altes el divendres (orientacions nord-est, est, sud-est i sud).
Aquestes són de mida mitjana a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa i de mida petita a l'extrem nord de la RibagorçanaVall Fosca i de la Pallaresa. El desencadenament de plaques és probable pel pas d'una persona ja que presenten nivells
inestables a sota de neu granulada que les fa inestables. A cotes baixes (per sota dels 2200-2300 metres) el mantell es
presenta endurit per la baixada de temperatures. La neu nova s'està acumulant a sobre del terra o a sobre d'un mantell
estabilitzat.
Actualment la neu nova està caient sense vent. Tot i que s'espera que es reforci de cara avui a la tarda i demà afavorint
la formació de plaques a les orientacions est i sud.
Per tot això el perill a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa és MARCAT (3) per damunt dels 2300 m, MODERAT (2) per sota.
A l'extrem nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i la Pallaresa el perill és MODERAT (2). A la resta d'aquests dos sectors
el mantell és escàs i endurit, essent el perill FEBLE (1).
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24 H
Consulteu: http://meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
No es preveuen canvis importants de cara a dimecres.
Evolució del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 3 de gener de 2012.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

03/01/2012

Hora:

14:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

04/01/2012

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 04/01/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2) a l'extrem nord, FEBLE (1) a la resta.

Pallaresa

MODERAT (2) a l'extrem nord, FEBLE (1) a la resta.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
Les precipitacions foren en forma de neu a partir dels 1400-1600 metres en general a tots els sectors però la neu a
cotes baixes s'acumulava principalment a sobre del terra i amb la insolació està marxant ràpidament. El mantell no es
presenta esquiable fins a cotes més altes, entre els 1900 i 2000 metres a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa i per damunt
de 2300-2500 metres a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa.
Els gruixos totals a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa varien entre 50-130 centímetres a 2300 metres i a la RibagorçanaVall Fosca i a la Pallaresa varien entre 10 i 30 centímetres. Hi ha acumulacions de neu a les canals i llocs molt arrecerats;
la resta de terreny exposat al vent ha estat molt erosionat i el mantell es mostra molt irregular.
ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 04/01/2012
A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa s'han acumulat entre 5 i 15 centímetres de neu nova. El vent fort que ha bufat ha
treballat molt la neu formant plaques de vent. Aquestes són de mida petita (poden enterrar a una persona) i es localitzen
principalment a les orientacions nord-est, est, sud-est i sud; en general no són molt extenses però es poden desencadenar
al pas d'una persona. A on no hi ha plaques de vent afloren les crostes antigues, el que dificulta la circulació amb esquís.
El vent ha sigut més important a la meitat sud de l'Aran i a la Franja-Nord de la Pallaresa, a on les plaques són més
gruixudes i hi aflora més la crosta. El perill d'allaus a aquest sector és MODERAT (2).
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa les precipitacions només han deixat una enfarinada, que és més important a
la meitat nord d'ambdós sectors. També hi són presents petites plaques de vent a cotes altes (per sobre dels 2300 metres
aproximadament) que es poden desencadenar pel pas d'una persona; a les orientacions ja esmentades (nord-est, est,
sud-est i sud). A la meitat sud d'aquests dos sectors el mantell és poc esquiable i les plaques són molt localitzades. El
perill d'allaus a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa és MODERAT (2) a l'extrem nord i per sobre dels 2300 metres
i FEBLE (1) a la resta.
Les nevades previstes per demà han de ser poc importants i tot i que poden afavorir la formació de plaques no es preveu
que canviïn notablement l'estabilitat d'aquestes.
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24 H
Consulteu: http://meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
No es preveuen canvis importants de cara a dijous.
Evolució del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 4 de gener de 2012.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

04/01/2012

Hora:

14:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

05/01/2012

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 05/01/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1).

Pallaresa

FEBLE (1).

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
Les precipitacions de l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa són en forma de neu a partir dels 1700-1800 metres però el
mantell no es presenta esquiable fins a cotes més altes, entre els 1900 i 2000 metres. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a
la Pallaresa hi ha presència de neu a partir dels 2300-2300 metres però el mantell és molt escàs i discontinu fins a dalt
els cims, les carenes estan bastant erosionades pel vent.
Els gruixos totals a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa varien entre 50-130 centímetres a 2300 metres i a la RibagorçanaVall Fosca i a la Pallaresa varien entre 10 i 30 centímetres. Hi ha acumulacions de neu a les canals i llocs molt arrecerats;
la resta de terreny exposat al vent ha estat molt erosionat i el mantell es mostra molt irregular.
ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 05/01/2012
A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa s'estan donant noves precipitacions de forma intermitent, fins avui a les 12h només
ha fet una enfarinada i no està previst que s'acumulin més de 5 centímetres en tot el dia. El vent fort que bufa des d'ahir
està treballat la neu formant plaques de vent, sobretot a la meitat sud de l'Aran i a la Franja Nord de la Pallaresa; aquestes
són de mida petita (poden enterrar a una persona) i es localitzen principalment a les orientacions nord-est, est, sud-est i
sud; en general no són molt extenses però es poden desencadenar al pas d'una persona. A on no hi ha plaques de vent
afloren les crostes antigues, el que dificulta la circulació amb esquís. A la meitat nord de l'Aran el vent ha sigut menys
important i encara es manté neu pols en superfície, també hi ha petites plaques de vent però menys extenses. El perill
d'allaus en aquest sector és MODERAT (2).
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el mantell és molt escàs i molt assentat. A les orientacions nord-est, est i
sud-est a les zones d'acumulació hi ha petites plaques de vent, són molt localitzades però poden propagar pel pas d'una
persona. El perill d'allaus en aquests sectors és FEBLE (1).
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24 H
Consulteu: http://meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
Es preveuen noves precipitacions de cara a divendres.
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT.
El proper butlletí s'emetrà el dia 5 de gener de 2012.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

05/01/2012

Hora:

14:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

07/01/2012

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 07/01/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

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

Pallaresa

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

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa hi ha presència de neu a partir dels 1300-1500 metres però el mantell no es presenta esquiable
fins a cotes més altes, entre els 1800 i 1900 metres. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa hi ha presència de neu a partir dels
2200-2300 metres però el mantell és molt escàs i discontinu fins a dalt els cims, les carenes estan bastant erosionades pel vent.
Els gruixos totals a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa varien entre 50-130 centímetres a 2300 metres i a la Ribagorçana-Vall Fosca i a
la Pallaresa varien entre 10 i 30 centímetres. Hi ha acumulacions de neu a les canals i llocs molt arrecerats; la resta de terreny exposat
al vent ha estat molt erosionat i el mantell es mostra molt irregular.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 07/01/2012
Les precipitacions d'ahir a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa han deixat entre 2 i 5 centímetres de neu. El vent fort que està bufant ja
s'ha endut aquesta neu i ha format petites plaques de vent a cotes altes restringides sota colls i carenes. Amb les precipitacions que
han de començar aquesta tarda i han de durar fins demà al matí i el vent fort que ja està bufant es formaran plaques de vent a les zones
resguardades de les orientacions sud i est. Aquestes plaques seran gruixudes, de mida mitjana i es podran desprendre al pas d'una
persona i inclús de forma espontània allà a on es mantinguin les capes d'agulles de les nevades d'aquests últims dies. Les carenes i
les zones exposades quedaran erosionades pel vent a on aflorarà el terra o les crostes antigues. És per aquests motius que el perill
d'allaus a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa serà MARCAT (3) a partir de les nevades.
Actualment a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el mantell segueix endurit i en general és bastant escàs, tot i que es mantenen les
petites plaques a cotes altes restringides sota colls i carenes. Per avui al final del dia també s'esperen precipitacions que canviaran l'estat
del mantell. Aquestes precipitacions que aniran acompanyades de del vent molt fort que ja ha començat a bufar formaran plaques de
vent a les zones resguardades de les orientacions est i sud, les quals es podran desprendre pel pas d'una persona; seran especialment
gruixudes a la meitat nord a on poden arribar assolir dimensions mitjanes. A la meitat sud, les precipitacions seran menors i les plaques
que es formaran seran de mida petita. El vent erosionarà la neu de les carenes i les zones exposades deixant aflorar el terra o les
crostes antigues. El perill d'allaus a la meitat nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa serà MARCAT (3) i a la meitat sud
serà MODERAT (2).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24 H
Consulteu: http://meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
No es preveuen canvis importants en l'estabilitat de mantell.
Evolució del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 7 de gener de 2012.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

07/01/2012

Hora:

14:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

09/01/2012

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 09/01/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2)

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2) a la meitat nord, FEBLE (1) a la meitat sud.

Pallaresa

MODERAT (2) a la meitat nord, FEBLE (1) a la meitat sud.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa hi ha presència de neu a partir dels 1800 metres però el mantell no es presenta
esquiable fins a cotes més altes, entre els 1900 i 2000 metres. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa hi ha presència
de neu a partir dels 2200-2300 metres però el mantell és molt escàs i discontinu fins a dalt els cims, les carenes estan
bastant erosionades pel vent. Principalment a la meitat sud.
Els gruixos totals a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa varien entre 50-130 centímetres a 2300 metres i a la RibagorçanaVall Fosca i a la Pallaresa varien entre 10 i 30 centímetres. Hi ha acumulacions de neu a les canals i llocs molt arrecerats;
la resta de terreny exposat al vent ha estat molt erosionat i el mantell es mostra molt irregular.
ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 09/01/2012
Les últimes jornades s'han caracteritzat pel vent fort que s'ha endut la neu. Les nevades no han sigut molt importants, en
general ha precipitat uns 10 centímetres aproximadament; el vent ha mogut molt la neu i és difícil apreciar els gruixos de
neu, les estacions registren entre 3 i 20 centímetres a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa i a l'extrem nord de la RibagorçanaVall Fosca i la Pallaresa. En aquests sectors s'han format plaques de vent a les zones d'acumulació i a on no hi ha plaques
el mantell està molt erosionat pel vent deixant aflorar el terra i les crostes de regel antigues, fet que dificulta la circulació.
Les plaques de vent en general són de mida petita (poden enterrar a una persona) però molt puntualment a l'Aran-Franja
Nord de la Pallaresa poden arribar a ser de mida mitjana, són inestables i es poden desprendre pel pas d'una persona, es
localitzen a les zones resguardades de els orientacions nord-est, est, sud-est i sud. A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa
i de l'extrem nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa el perill d'allaus és MODERAT (2).
A la meitat sud de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa les precipitacions no hi han arribat. El mantell es caracteritza
per ser escàs i encrostat, tot i així, amb el fort vent es poden haver format algunes petites plaques (poden tombar a una
persona) de forma molt puntual, a zones resguardades de les orientacions est i sud i principalment a cotes mitges. El perill
d'allaus a la meitat sud de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa és FEBLE (1).
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24 H
Consulteu: http://meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
Les plaques tendiran a anar-se estabilitzat progressivament.
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 9 de gener de 2012.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

09/01/2012

Hora:

14:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

10/01/2012

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 10/01/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

FEBLE (1)

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1)

Pallaresa

FEBLE (1)

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
Continua la situació de dèficit de gruix de neu a tot els sectors. A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa hi ha presència de neu
a partir dels 1800 metres però el mantell no es presenta esquiable fins a cotes més altes, entre els 1900 i 2000 metres. A
la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa hi ha presència de neu a partir dels 2200-2300 metres però el mantell és molt
escàs i discontinu fins a dalt els cims; les carenes estan bastant erosionades pel vent. Principalment a la meitat sud.
Els gruixos totals a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa varien entre 50-130 centímetres a 2300 metres i a la RibagorçanaVall Fosca i a la Pallaresa varien entre 10 i 30 centímetres. Hi ha acumulacions de neu a les canals i llocs molt arrecerats;
la resta de terreny exposat al vent ha estat molt erosionat i el mantell es mostra molt irregular.
ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 10/01/2012
L'última nevada correspon al dia 5-6 de gener a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa (10-15 centímetres), però va caure amb
vent molt fort del nord-oest que va escombrar tota la neu recent; quasi no existeix ni neu ventada. Únicament hi ha alguna
molt petita placa de vent sota algun coll en orientacions est a sud, però amb bon ancoratge amb les crostes antigues i és
difícil que es pugui desencadenar al pas d'una o més persones. A la resta de sectors fa molts dies que no neva i a més
els vents de l'oest i nord han bufat persistentment i amb cops superiors al 130 km/h. El mantell és molt estable ja que està
encrostat i endurit. El principal perill ve donat per les possibles relliscades.
El perill d'allaus és FEBLE (1) a tots els sectors.
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24 H
Consulteu: http://meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
Durant tota la setmana el temps es mantindrà anticiclònic. Això vol dir que no hi haurà canvis importants en l'estat del
mantell. Internament s'anirà refredant. Caldrà veure si es forma gebre en superfície.
Evolució del perill: SENSE CANVIS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 10 de gener de 2012.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

10/01/2012

Hora:

14:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

11/01/2012

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 11/01/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

FEBLE (1)

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1)

Pallaresa

FEBLE (1)

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
Continua la situació de dèficit de gruix de neu a tot els sectors. A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa hi ha presència de
neu a partir dels 1500-1800 metres però el mantell no es presenta esquiable fins a cotes més altes, entre els 1900 i 2000
metres. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa hi ha presència de neu a partir dels 2200-2300 metres però el mantell
és molt escàs i discontinu fins a dalt els cims; les carenes estan bastant erosionades pel vent, principalment a la meitat sud.
Els gruixos totals a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa varien entre 50-130 centímetres a 2300 metres i a la RibagorçanaVall Fosca i a la Pallaresa varien entre 10 i 30 centímetres. Hi ha acumulacions de neu a les canals i llocs molt arrecerats;
la resta de terreny exposat al vent ha estat molt erosionat i el mantell es mostra molt irregular.
ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 11/01/2012
Actualment el temps és anticiclònic: cel seré, temperatures positives nit i dia per sobre de 2400 metres, humitat molt baixa,
vent fluix. Això afavoreix el refredament de la neu, però sense conseqüències en l'estabilitat del mantell. L'última nevada
correspon al dia 5-6 de gener a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa (10-15 centímetres), però va caure amb vent molt fort
del nord-oest que va escombrar tota la neu recent. Únicament hi ha alguna molt petita placa de vent molt dura sota algun
coll en orientacions est a sud, però amb bon ancoratge amb les crostes antigues i és difícil que es pugui desencadenar
al pas d'una o més persones. A la resta de sectors fa molts dies que no neva i a més els vents de l'oest i nord han bufat
persistentment. El mantell és molt estable ja que està encrostat i endurit; a migdia les crostes en vessants assolellats
s'estoven una mica en superfície per fusió; és possible alguna purga de fusió en canals dretes assolellades a migdia. El
principal perill ve donat per les possibles relliscades.
El perill d'allaus és FEBLE (1) a tots els sectors.
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24 H
Consulteu: http://meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
Durant tota la setmana el temps es mantindrà anticiclònic. Això vol dir que no hi haurà canvis importants en l'estat del
mantell. Internament s'anirà refredant. Caldrà veure si es forma gebre en superfície.
Evolució del perill: SENSE CANVIS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 11 de gener de 2012.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

11/01/2012

Hora:

14:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

12/01/2012

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 12/01/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

FEBLE (1)

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1)

Pallaresa

FEBLE (1)

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
Continua la situació de dèficit de gruix de neu a tot els sectors. A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa hi ha presència de
neu a partir dels 1500-1800 metres però el mantell no es presenta esquiable fins a cotes més altes, entre els 1900 i 2000
metres. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa hi ha presència de neu a partir dels 2200-2300 metres en orientacions
nord i a 2600 metres en orientacions sud, però el mantell és molt escàs i discontinu fins a dalt els cims; les carenes estan
bastant erosionades pel vent, principalment a la meitat sud.
Els gruixos totals a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa varien entre 50-130 centímetres a 2300 metres i a la RibagorçanaVall Fosca i a la Pallaresa varien entre 10 i 30 centímetres. Hi ha acumulacions de neu a les canals i llocs molt arrecerats;
la resta de terreny exposat al vent ha estat molt erosionat i el mantell es mostra molt irregular.
ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 12/01/2012
Es manté el temps anticiclònic: cel seré, temperatures positives nit i dia per sobre de 2500 metres, humitat molt baixa, vent
fluix i inversions tèrmiques molt fortes. Això afavoreix el refredament de la neu, però sense conseqüències en l'estabilitat
del mantell. Únicament hi ha alguna molt petita placa de vent molt dura sota algun coll en orientacions est a sud, però amb
bon ancoratge amb les crostes antigues i és difícil que es pugui desencadenar al pas d'una o més persones. Fa molts dies
que no neva i a més els vents de l'oest i nord han bufat persistentment. El mantell és molt estable ja que està encrostat i
endurit; a migdia les crostes en vessants assolellats s'estoven una mica en superfície per fusió; és possible alguna purga
de fusió en canals dretes assolellades a migdia. El principal perill ve donat per les possibles relliscades.
El perill d'allaus és FEBLE (1) a tots els sectors.
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24 H
Consulteu: http://meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
Durant tota la setmana el temps es mantindrà anticiclònic. Això vol dir que no hi haurà canvis importants en l'estat del
mantell. Internament s'anirà refredant. Caldrà veure si es forma gebre en superfície.
Evolució del perill: SENSE CANVIS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 12 de gener de 2012.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

12/01/2012

Hora:

14:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

13/01/2012

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 13/01/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

FEBLE (1)

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1)

Pallaresa

FEBLE (1)

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
Continua la situació de dèficit de gruix de neu a tot els sectors. A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa hi ha presència de
neu a partir dels 1600-1800 metres però el mantell no es presenta esquiable fins a cotes més altes, entre els 1900 i 2000
metres. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa hi ha presència de neu a partir dels 2200-2300 metres en orientacions
nord i a 2600 metres en orientacions sud, però el mantell és molt escàs i discontinu fins a dalt els cims; les carenes estan
bastant erosionades pel vent, principalment a la meitat sud.
Els gruixos totals a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa varien entre 50-130 centímetres a 2300 metres i a la RibagorçanaVall Fosca i a la Pallaresa varien entre 10 i 30 centímetres. Hi ha acumulacions de neu a les canals i llocs molt arrecerats;
la resta de terreny exposat al vent ha estat molt erosionat i el mantell es mostra molt irregular.
ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 13/01/2012
Es manté el temps anticiclònic: cel seré, temperatures positives nit i dia per sobre de 2600 metres, humitat molt baixa, vent
fluix i inversions tèrmiques molt fortes. Això afavoreix el refredament de la neu, però sense conseqüències en l'estabilitat
del mantell. Únicament hi ha alguna molt petita placa de vent molt dura sota algun coll en orientacions est a sud, però amb
bon ancoratge amb les crostes antigues i és difícil que es pugui desencadenar al pas d'un grup de persones. Fa molts dies
que no neva i a més els vents de l'oest i nord han bufat persistentment. El mantell és molt estable ja que està encrostat i
endurit; a migdia les crostes en vessants assolellats s'estoven una mica en superfície per fusió; és possible alguna purga
de fusió en canals dretes assolellades a migdia. El principal perill ve donat per les possibles relliscades, especialment a
l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa on aflora una crosta de pluja molt brillant i relliscosa.
El perill d'allaus és FEBLE (1) a tots els sectors.
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24 H
Consulteu: http://meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
El temps es mantindrà sense nevades el cap de setmana, però les temperatures baixaran força a alta muntanya. No hi
haurà canvis importants en l'estat del mantell. Es pot formar gebre en superfície que caldrà controlar per a futures nevades.
Evolució del perill: SENSE CANVIS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 13 de gener de 2012.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

13/01/2012

Hora:

14:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

14/01/2012

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 14/01/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

FEBLE (1)

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1)

Pallaresa

FEBLE (1)

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
Continua la situació de dèficit de gruix de neu a tot els sectors. A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa hi ha presència de neu a partir dels
1600-1800 metres però el mantell no es presenta esquiable fins a cotes més altes entre els 1900 i 2000 metres. A la Ribagorçana-Vall
Fosca i a la Pallaresa hi ha presència de neu a partir dels 2200-2300 metres en orientacions nord i a 2400 metres en orientacions sud,
però el mantell és molt escàs i discontinu fins a dalt els cims (especialment en vessants sud); les carenes estan bastant erosionades
pel vent, principalment a la meitat sud.
Els gruixos totals a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa varien entre 50-130 centímetres a 2300 metres i a la Ribagorçana-Vall Fosca i a
la Pallaresa varien entre 10 i 30 centímetres. Hi ha acumulacions de neu a les canals i llocs molt arrecerats; la resta de terreny exposat
al vent ha estat molt erosionat i el mantell es mostra molt irregular.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 14/01/2012
Es manté la tònica de temps sense nevades. El cel està seré o poc ennuvolat i les temperatures han començat a baixar entre 1 i 2
graus, arribant a ser negatives en alguns punts; la humitat és baixà, però té tendència a pujar, el que podria provocar la formació de
gebre en superfície. Vent fluix i inversions tèrmiques molt fortes. Això afavoreix el refredament de la neu, però sense conseqüències en
l'estabilitat del mantell. Únicament hi ha alguna molt petita placa de vent molt dura sota algun coll en orientacions est a sud, però amb
bon ancoratge amb les crostes antigues i és molt difícil que es pugui desencadenar al pas d'un grup de persones. Fa molts dies que
no neva i a més els vents de l'oest i nord van bufar persistentment. El mantell és molt estable ja que està encrostat i endurit; a migdia
les crostes en vessants assolellats s'estoven una mica en superfície per fusió. El principal perill ve donat per les possibles relliscades,
especialment a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa on aflora una crosta de pluja molt brillant i relliscosa.
El perill d'allaus és FEBLE (1) a tots els sectors.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24 H
Consulteu: http://meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
De cara a diumenge continua el descens de temperatures i el progressiu ennuvolament. Durant el cap de setmana el temps es mantindrà
sense nevades i no serà fins dilluns que augmenti la probabilitat de nevades febles a la Pallaresa i la Ribagorçana-Vall Fosca. Donada
la possibilitat d'aquesta feble nevada, caldrà tenir en compte si s'ha format gebre en superfície durant el cap de setmana, ja que aquest
afavoreix el desencadenament d'allaus.
Evolució del perill: dilluns EN LLEUGER AUGMENT a la Ribagorçana-Vall Fosca i la Pallaresa en cas de que nevés; SENSE CANVIS
a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa.
El proper butlletí s'emetrà el dia 14 de gener de 2012.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

14/01/2012

Hora:

14:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

16/01/2012

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 16/01/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

FEBLE (1)

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1)

Pallaresa

FEBLE (1)

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
Continua la situació de dèficit de gruix de neu a tot els sectors, encara que l'Aran és el que més s'apropa a la normalitat.
A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa hi ha presència de neu a partir dels 1600-1800 metres però el mantell no es presenta
esquiable fins a cotes més altes entre els 1900 i 2000 metres. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa hi ha presència
de neu a partir dels 2200-2300 metres en orientacions nord i a 2400 metres en orientacions sud, però el mantell és molt
escàs i discontinu fins a dalt els cims (especialment en vessants sud); les carenes estan bastant erosionades pel vent,
principalment a la meitat sud.
Els gruixos totals a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa varien entre 50-130 centímetres a 2300 metres i a la RibagorçanaVall Fosca i a la Pallaresa varien entre 10 i 30 centímetres. Hi ha acumulacions de neu a les canals i llocs molt arrecerats;
la resta de terreny exposat al vent ha estat molt erosionat i el mantell es mostra molt irregular.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 16/01/2012
Es manté la tònica de temps sense nevades. El cel està seré o poc ennuvolat i les temperatures han continuat baixant
entre 1 i 3 graus, i ja tornen a ser negatives de nit per sobre de 2000 metres; la humitat es manté baixa, però té tendència
a pujar, el que podria provocar la formació de gebre en superfície. Vent fluix i inversions tèrmiques fortes. Això afavoreix el
refredament de la neu, però sense conseqüències en l'estabilitat del mantell. Únicament hi ha alguna molt petita placa de
vent molt dura sota algun coll en orientacions est a sud, però amb bon ancoratge amb les crostes antigues i és molt difícil
que es pugui desencadenar al pas d'un grup de persones. Fa molts dies que no neva i a més els vents de l'oest i nord van
bufar persistentment. El mantell és molt estable ja que està encrostat i endurit; a migdia les crostes en vessants assolellats
s'estoven una mica en superfície per fusió. El principal perill ve donat per les possibles relliscades, especialment a l'AranFranja Nord de la Pallaresa on aflora una crosta de pluja molt brillant i relliscosa.
El perill d'allaus és FEBLE (1) a tots els sectors.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24 H
Consulteu: http://meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
De cara a dilluns canvia lleugerament la situació meteorològica, però sense efectes en el mantell nival: continua el descens
de temperatures i l'ennuvolament a la Pallaresa i Ribagorçana-Vallfosca, però sense nevades a la vista.
Evolució del perill: SENSE CANVIS
El proper butlletí s'emetrà el dia 16 de gener de 2012.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

16/01/2012

Hora:

14:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

17/01/2012

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 17/01/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

FEBLE (1)

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1)

Pallaresa

FEBLE (1)

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
Continua la situació de dèficit de gruix de neu a tot els sectors, encara que l'Aran és el que més s'apropa a la normalitat.
A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa hi ha presència de neu a partir dels 1600-1800 metres però el mantell no es presenta
esquiable fins a cotes més altes entre els 1900 i 2000 metres. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa hi ha presència
de neu a partir dels 2200-2300 metres en orientacions nord i a 2400 metres en orientacions sud, però el mantell és molt
escàs i discontinu fins a dalt els cims (especialment en vessants sud); les carenes estan bastant erosionades pel vent,
principalment a la meitat sud.
Els gruixos totals a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa varien entre 50-130 centímetres a 2300 metres i a la RibagorçanaVall Fosca i a la Pallaresa varien entre 10 i 30 centímetres. Hi ha acumulacions de neu a les canals i llocs molt arrecerats;
la resta de terreny exposat al vent ha estat molt erosionat i el mantell es mostra molt irregular.
ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 17/01/2012
No s'han donat canvis en la situació del mantell nival. Les temperatures s'han mantingut similars, essent negatives de
nit per sobre de 2000 metres; la humitat ha augmentat lleugerament. Això afavoreix el refredament de la neu. No s'ha
observat gebre a la superfície però caldrà anar fent el seguiment per si s'en forma de cara als propers dies. Únicament
hi ha alguna molt petita placa de vent molt dura sota algun coll en orientacions est a sud, però amb bon ancoratge amb
les crostes antigues i és molt difícil que es pugui desencadenar al pas d'un grup de persones. El mantell és molt estable
ja que està encrostat i endurit; a migdia les crostes en vessants assolellats s'estoven una mica en superfície per fusió.
El principal perill ve donat per les possibles relliscades, especialment a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa on aflora una
crosta de pluja molt brillant i relliscosa.
El perill d'allaus és FEBLE (1) a tots els sectors.
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24 H
Consulteu: http://meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
No es preveuen canvis fins a partir de dijous on els models marquen precipitacions, especialment a l'Aran.
Evolució del perill: SENSE CANVIS fins dimecres, EN AUGMENT a partir de dijous.
El proper butlletí s'emetrà el dia 17 de gener de 2012.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

17/01/2012

Hora:

14:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

18/01/2012

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 18/01/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

FEBLE (1)

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1)

Pallaresa

FEBLE (1)

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
Continua la situació de dèficit de gruix de neu a tot els sectors, encara que l'Aran és el que més s'apropa a la normalitat.
A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa hi ha presència de neu a partir dels 1600-1800 metres però el mantell no es presenta
esquiable fins a cotes més altes entre els 1900 i 2000 metres. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa hi ha presència
de neu a partir dels 2200-2300 metres en orientacions nord i a 2400 metres en orientacions sud, però el mantell és molt
escàs i discontinu fins a dalt els cims (especialment en vessants sud); les carenes estan bastant erosionades pel vent,
principalment a la meitat sud.
Els gruixos totals a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa varien entre 50-130 centímetres a 2300 metres i a la RibagorçanaVall Fosca i a la Pallaresa varien entre 10 i 30 centímetres. Hi ha acumulacions de neu a les canals i llocs molt arrecerats;
la resta de terreny exposat al vent ha estat molt erosionat i el mantell es mostra molt irregular. A tots els sectors el perill
és FEBLE (1).
ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 18/01/2012
Ahir les temperatures van baixar, i amb el vent en calma i l'augment de la humitat, s'ha format gebre a la superfície de la
neu. S'ha format damunt de crostes o neu ventada molt premsada. La neu es presenta molt freda en superfície. Únicament
hi ha alguna placa de vent molt dura i molt petita sota algun coll en orientacions est a sud. A més presenten bons ancoratge
amb les crostes antigues i és molt difícil que es pugui desencadenar al pas d'un grup de persones. El mantell és molt
estable ja que està encrostat i endurit. A migdia les crostes en vessants assolellats s'estoven per efecte de la insolació.
El principal perill ve donat per les possibles relliscades, especialment a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa on aflora una
crosta que es mostra especialment relliscosa a primeres hores del dia i a partir de la tarda.
El perill d'allaus és FEBLE (1) a tots els sectors.
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24 H
Consulteu: http://meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
A partir de divendres, amb les precipitacions previstes, es formarà una capa de neu recent i localment formació de plaques
que faran augmentar el perill progressivament.
Evolució del perill: SENSE CANVIS fins dijous, EN PROGRESSIU AUGMENT a partir de divendres
El proper butlletí s'emetrà el dia 18 de gener de 2012.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

18/01/2012

Hora:

14:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

19/01/2012

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 19/01/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

FEBLE (1)

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1)

Pallaresa

FEBLE (1)

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
Es manté el dèficit de gruix de neu a tot els sectors, encara que l'Aran és el que més s'apropa a la normalitat. A l'AranFranja Nord de la Pallaresa hi ha presència de neu a partir dels 1600-1800 metres però el mantell no es presenta esquiable
fins a cotes més altes entre els 1900 i 2000 metres. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa hi ha presència de
neu a partir dels 2200-2300 metres en orientacions nord i a 2400 metres en orientacions sud, però el mantell és molt
escàs i discontinu fins a dalt els cims (especialment en vessants sud); les carenes estan bastant erosionades pel vent,
principalment a la meitat sud.
Els gruixos totals a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa varien entre 50-130 centímetres a 2300 metres i a la RibagorçanaVall Fosca i a la Pallaresa varien entre 10 i 30 centímetres. Hi ha acumulacions de neu a les canals i llocs molt arrecerats;
la resta de terreny exposat al vent ha estat molt erosionat i el mantell es mostra molt irregular. A tots els sectors el perill
és FEBLE (1).
ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 19/01/2012
Durant el dia d'ahir les temperatures van anar pujant lleugerament , el vent va girar a component nord, però s'ha mantingut
fluix i l'ambient es va anar secant. Localment es manté gebre de superfície damunt de crostes o neu ventada i premsada.
La neu es presenta molt freda en superfície i a les obagues les crostes de regel s'han anat disgregant lleugerament.
Únicament hi ha alguna placa de vent molt dura i molt petita sota algun coll en orientacions est a sud, localment en sud-oest
a l'Aran. Aquestes plaques presenten bons ancoratge amb les crostes antigues i és molt difícil que es pugui desencadenar
al pas d'un grup de persones. El mantell és molt estable ja que està encrostat i endurit. A migdia les crostes en vessants
assolellats s'estoven per efecte de la insolació. El principal perill ve donat per les possibles relliscades ja que la superfície
es mostra especialment relliscosa a primeres hores del dia i a partir de la tarda.
El perill d'allaus és FEBLE (1) a tots els sectors.
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24 H
Consulteu: http://meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
A partir de divendres a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa es podran formar petites plaques de vent en vessants est i sud
i obagues arrecerades. A la resta de sectors no es preveuen canvis.
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa. SENSE CANVIS a la resta.
El proper butlletí s'emetrà el dia 19 de gener de 2012.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

19/01/2012

Hora:

14:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

20/01/2012

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 20/01/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

FEBLE (1)

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1)

Pallaresa

FEBLE (1)

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
Es manté el dèficit de gruix de neu a tot els sectors, encara que l'Aran és el que més s'apropa a la normalitat. A l'Aran-Franja Nord
de la Pallaresa hi ha presència de neu a partir dels 1600-1800 metres però el mantell no es presenta esquiable fins a cotes més altes
entre els 1900 i 2000 metres. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa hi ha presència de neu a partir dels 2200-2300 metres en
orientacions nord i a 2400 metres en orientacions sud, però el mantell és molt escàs i discontinu fins a dalt els cims (especialment en
vessants sud); les carenes estan bastant erosionades pel vent, principalment a la meitat sud.
Els gruixos totals a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa varien entre 50-130 centímetres a 2300 metres i a la Ribagorçana-Vall Fosca i a
la Pallaresa varien entre 10 i 30 centímetres. Hi ha acumulacions de neu a les canals i llocs molt arrecerats; la resta de terreny exposat
al vent ha estat molt erosionat i el mantell es mostra molt irregular.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 20/01/2012
Ahir les temperatures van pujar durant el dia així com també la humitat. Localment es manté gebre de superfície damunt de crostes o
neu ventada i premsada. La neu es manté freda en superfície i a les obagues les crostes de regel s'han anat disgregant lleugerament.
Únicament hi ha alguna placa de vent molt dura i molt petita sota algun coll en orientacions est a sud, localment en sud-oest a l'Aran.
Aquestes plaques presenten bons ancoratge amb les crostes antigues i és molt difícil que es pugui desencadenar al pas d'un grup
de persones.
De cara a demà, amb les febles precipitacions febles previstes a l'Aran-Franja-Nord de la Pallaresa i el vent del nord-oest, es formaran
noves plaques de vent que en les obagues arrecerades, tindran localment una base de neu de poca cohesió. Tot i així es preveu que
les plaques siguin petites i que en general puguin caure al pas d'un grup de persones en orientacions sud i est mentre que en nord est
o obagues més arrecerades, localment poden caure pel pas d'una persona. Malgrat que el perill a l'Aran Franja Nord de la Pallaresa
és FEBLE (1) Cal fer atenció especialment a les obagues i el pendents drets i convexos.
A la resta de sectors tot i que els perill també és FEBLE (1), la situació és diferent ja que el mantell es mostra encrostat i estable i en
tot cas molt estable ja que està encrostat i endurit. el principal perill ve donat per les possibles relliscades ja que la superfície es mostra
especialment relliscosa a primeres hores del dia i a partir de la tarda.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24 H
Consulteu: http://meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
Les plaques de vent que es formin a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, es mantindran susceptibles de caures sobretot a les obagues.
A la resta de sectors en absència de precipitacions, no es prevue cap canvi.
Evolució del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 20 de gener de 2012.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

20/01/2012

Hora:

14:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

21/01/2012

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 21/01/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

FEBLE (1)

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1)

Pallaresa

FEBLE (1)

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
Es manté el dèficit de gruix de neu a tot els sectors, encara que l'Aran és el que més s'apropa a la normalitat. A l'AranFranja Nord de la Pallaresa hi ha presència de neu a partir dels 1600-1800 metres, però el mantell no es presenta esquiable
fins a cotes més altes: entre els 1900 i 2000 metres. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa hi ha presència de neu
a partir dels 2200-2300 metres en orientacions nord i a 2400 metres en orientacions sud, però el mantell és molt escàs
i discontinu fins a dalt els cims, principalment a la meitat sud.
Els gruixos totals a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa varien entre 50-130 centímetres a 2300 metres i a la RibagorçanaVall Fosca i a la Pallaresa varien entre 10 i 30 centímetres. Hi ha acumulacions de neu a les canals i llocs molt arrecerats;
la resta de terreny exposat al vent ha estat molt erosionat i el mantell es mostra molt irregular.
ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 21/01/2012
Avui divendres hi ha hagut canvi de temps: nevada feble a l'Aran i Franja Nord de la Pallaresa (1-5 centímetres, cota de neu
1800-1600 metres), ennuvolat a la resta amb vent moderat, fort als cims, de component entre nord i oest i temperatures
amb pocs canvis. La neu recent, al ser humida per sota de 2200 metres té bon lligam amb la superfície del mantell. En tot
cas, cal fixar-se en alguna petita placa de vent que s'hagi pogut formar sota colls i carenes en orientacions est, sud-est i
sud, per sobre de 2400-2500 metres. Degut als canvis en la velocitat de vent, podria haver alguna petita acumulació de neu
ventada, densa, damunt de neu recent i es podria desprendre al pas d'una persona. Això és més probable avui divendres,
disminuint la probabilitat demà dissabte. Malgrat aquesta feble nevada el mantell continua sent predominantment dur per
crostes antigues tant de pluja com de vent.
A la resta de sectors, el mantell continua sense canvis: encrostat i endurit, molt estable. A tots els sectors el perill és FEBLE
(1). El principal perill ve donat per les possibles relliscades, ja que la superfície es continuarà mostrant especialment
relliscosa a primeres hores del dia.
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24 H
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
Continuarà el predomini de neus encrostades i dures durant diumenge, humitejant-se una mica durant el dia a l'Aran per
núvols baixos i ullades de sol. A la resta no hi haurà canvis.
Evolució del perill: ESTACIONARI
El proper butlletí s'emetrà el dia 21 de gener de 2012.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

21/01/2012

Hora:

15:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

23/01/2012

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 23/01/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

FEBLE (1)

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1)

Pallaresa

FEBLE (1)

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
Es manté el dèficit de gruix de neu a tot els sectors, fins i tot per sota del 30% dels gruixos propis per aquestes dates. L'Aran és el
que més s'apropa a la normalitat. A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa hi ha presència de neu a partir dels 1600-1800 metres, però el
mantell no es presenta esquiable fins a cotes més altes: entre els 1900 i 2000 metres. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa hi
ha presència de neu a partir dels 2200-2300 metres en orientacions nord i a 2400 metres en orientacions sud, però el mantell és molt
escàs i discontinu fins a dalt els cims, principalment a la meitat sud.
Els gruixos totals a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa varien entre 50-125 centímetres a 2300 metres i a la Ribagorçana-Vall Fosca i a
la Pallaresa varien entre 10 i 30 centímetres. Hi ha acumulacions de neu a les canals i llocs molt arrecerats; la resta de terreny exposat
al vent ha estat molt erosionat i el mantell es mostra molt irregular.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 23/01/2012
Es manté el canvi de temps iniciat divendres a l'Aran i Franja Nord de la Pallaresa: cues de fronts donen febles nevades, temperatures
més baixes (negatives nit i dia per sobre de 2300 metres) i vents moderats de component nord i oest. Divendres van caure entre 1-5
centímetres de neu humida amb una mica de neu granulada, cota de neu 1800-1600 metres; la tarda-nit de dissabte es poden tornar
a repetir les febles nevades a l'Aran. A la resta de sectors no ha nevat, el vent ha estat fort amb cops de fins a 70 km/h i avui les
temperatures pugen força per efecte fohn.
A l'Aran, la neu recent, al ser humida per sota de 2200 metres té bon lligam amb la superfície del mantell. En tot cas, cal fixar-se en
alguna petita placa de vent que s'hagi pogut formar sota colls i carenes en orientacions est, sud-est i sud, per sobre de 2400-2500
metres; se'n poden tornar a formar dissabte nit. Degut als canvis en la velocitat de vent, la neu ventada, densa, damunt de neu recent, es
podria desprendre al pas d'una persona. També hi pot haver alguna purga de neu humida en vessants assolellats, però tot plegat seria
de mida molt petita, sense capacitat de colgar una persona. Malgrat aquestes febles nevades el mantell continua sent predominantment
dur per crostes antigues, tant de pluja com de vent. Per sota de les costes hi ha capes febles ben desenvolupades, però de moment
no permeten l'inici de fractures.
A la resta de sectors, el mantell continua sense canvis: encrostat i endurit, molt estable. A tots els sectors el perill és FEBLE (1). El
principal risc ve donat per les possibles relliscades, ja que la superfície es continuarà mostrant especialment relliscosa a primeres
hores del dia.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24 H
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
A tots els sectors, continuarà el predomini de neus encrostades i dures a l'inici de la setmana vinent, humitejant-se una mica durant
el dia i encrostant-se de nit.
Evolució del perill: ESTACIONARI
El proper butlletí s'emetrà el dia 23 de gener de 2012.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

23/01/2012

Hora:

15:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

24/01/2012

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 24/01/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

FEBLE (1)

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1)

Pallaresa

FEBLE (1)

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
Es manté el dèficit de gruix de neu a tot els sectors, fins i tot per sota del 30% dels gruixos propis per aquestes dates. L'Aran
és el que més s'apropa a la normalitat. A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa hi ha presència de neu a partir dels 1500-1700
metres, però el mantell no es presenta esquiable fins a cotes més altes: entre els 1700 i 1900 metres. A la RibagorçanaVall Fosca i a la Pallaresa hi ha presència de neu a partir dels 2200-2300 metres en orientacions nord i a 2400 metres en
orientacions sud, però el mantell és molt escàs i discontinu fins a dalt els cims, principalment a la meitat sud.
Els gruixos totals a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa varien entre 50-125 centímetres a 2300 metres i a la RibagorçanaVall Fosca i a la Pallaresa varien entre 10 i 30 centímetres. Hi ha acumulacions de neu a les canals i llocs molt arrecerats;
la resta de terreny exposat al vent ha estat molt erosionat i el mantell es mostra molt irregular.
ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 24/01/2012
Les precipitacions que s'havien previst pel cap de setmana no s'han donat, és per aquest motiu que el mantell es manté
molt similar a la setmana anterior. En general està molt encrostat i endurit. Les crostes es poden humitejar lleugerament en
orientacions assolellades però amb el regelament nocturn de matinada es presenten dures. Per sobre dels 2000 metres
i a zones resguardades de les obagues hi pot haver neu ventada de la nevada de divendres però té molt poc gruix i està
molt endurida. Per sota de les crostes hi ha capes febles ben desenvolupades, però de moment no permeten l'inici de
fractures. De cara avui i demà no s'esperen precipitacions i també s'espera que les temperatures siguin similar o més
baixes, és per això que no està previst que l'estabilitat del mantell canviï.
A tots els sectors el perill és FEBLE (1). El principal risc ve donat per les possibles relliscades, ja que la superfície es
continuarà mostrant especialment relliscosa a primeres hores del dia.
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24 H
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
No es preveuen canvis de temps de cara a dimecres. El mantell seguirà endurit i relliscós.
Evolució del perill: ESTACIONARI
El proper butlletí s'emetrà el dia 24 de gener de 2012.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

24/01/2012

Hora:

15:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

25/01/2012

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 25/01/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

FEBLE (1)

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1)

Pallaresa

FEBLE (1)

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
Es manté el dèficit de gruix de neu a tot els sectors, fins i tot per sota del 30% dels gruixos propis per aquestes dates. L'Aran
és el que més s'apropa a la normalitat. A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa hi ha presència de neu a partir dels 1500-1700
metres, però el mantell no es presenta esquiable fins a cotes més altes: entre els 1700 i 1900 metres. A la RibagorçanaVall Fosca i a la Pallaresa hi ha presència de neu a partir dels 2200-2300 metres en orientacions nord i a 2400-2500
metres en orientacions sud, però el mantell és molt escàs i discontinu fins a dalt els cims, principalment a la meitat sud.
Els gruixos totals a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa varien entre 35-125 centímetres a 2300 metres i a la RibagorçanaVall Fosca i a la Pallaresa varien entre 10 i 25 centímetres. Hi ha acumulacions de neu a les canals i llocs molt arrecerats;
la resta de terreny exposat al vent ha estat molt erosionat i el mantell es mostra molt irregular.
ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 25/01/2012
El mantell es manté molt similar. En general està molt encrostat i endurit. Les crostes es poden humitejar lleugerament en
orientacions assolellades però amb el regelament nocturn de matinada es presenten dures. Per sobre dels 2000 metres i a
zones resguardades de les obagues hi pot haver neu ventada de la nevada de divendres però té molt poc gruix i està molt
endurida. Per sota de les crostes hi ha capes febles ben desenvolupades, però de moment no permeten l'inici de fractures.
De cara avui i demà no s'espera canvi de temps és per això que no està previst que l'estabilitat del mantell canviï.
A tots els sectors el perill és FEBLE (1). El principal risc ve donat per les possibles relliscades, ja que la superfície es
continuarà mostrant especialment relliscosa a primeres hores del dia.
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24 H
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
Per dijous al migdia s'espera que arribin nuvolades sense precipitacions. El mantell seguirà molt similar.
Evolució del perill: ESTACIONARI
El proper butlletí s'emetrà el dia 25 de gener de 2012.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

25/01/2012

Hora:

15:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

26/01/2012

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 26/01/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

FEBLE (1)

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1)

Pallaresa

FEBLE (1)

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
Es manté el dèficit de gruix de neu a tot els sectors, fins i tot per sota del 30% dels gruixos propis per aquestes dates. L'Aran
és el que més s'apropa a la normalitat. A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa hi ha presència de neu a partir dels 1500-1700
metres, però el mantell no es presenta esquiable fins a cotes més altes: entre els 1700 i 1900 metres. A la RibagorçanaVall Fosca i a la Pallaresa hi ha presència de neu a partir dels 2200-2300 metres en orientacions nord i a 2400-2500
metres en orientacions sud, però el mantell és molt escàs i discontinu fins a dalt els cims, principalment a la meitat sud.
Els gruixos totals a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa varien entre 35-125 centímetres a 2300 metres i a la RibagorçanaVall Fosca i a la Pallaresa varien entre 10 i 25 centímetres. Hi ha acumulacions de neu a les canals i llocs molt arrecerats;
la resta de terreny exposat al vent ha estat molt erosionat i el mantell es mostra molt irregular.
ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 26/01/2012
El mantell es manté molt similar. En general està molt encrostat i endurit. Les crostes es poden humitejar lleugerament en
orientacions assolellades però amb el regelament nocturn de matinada es presenten dures. Per sobre dels 2000 metres
i a zones resguardades de les obagues hi pot haver neu ventada de la nevada de divendres però té molt poc gruix i està
molt endurida. Per sota de les crostes hi ha capes febles ben desenvolupades, però de moment no permeten l'inici de
fractures. Per demà al migdia-tarda s'espera que el cel s'ennuvoli però no està previst que l'estabilitat del mantell canviï.
A tots els sectors el perill és FEBLE (1). El principal risc ve donat per les possibles relliscades, ja que la superfície es
continuarà mostrant especialment relliscosa a primeres hores del dia.
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24 H
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
Dijous a la nit s'espera que comencin les nevades que han de durar fins divendres al migdia. Aquestes nevades han de
ser febles i sense vent. Es podran produir petites purgues en obagues.
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT.
El proper butlletí s'emetrà el dia 26 de gener de 2012.

Pàgina 1 de1

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

- 61 / 149 -

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
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

26/01/2012

Hora:

15:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

27/01/2012

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 27/01/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

FEBLE (1)

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1)

Pallaresa

FEBLE (1)

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
Es manté el dèficit de gruix de neu a tot els sectors, fins i tot per sota del 30% dels gruixos propis per aquestes dates.
L'Aran és el que més s'apropa a la normalitat. A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa hi ha presència de neu a partir dels
1500-1700 metres, però el mantell no es presenta esquiable fins a cotes més altes: entre els 1700 i 1900 metres. A la
Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa hi ha presència de neu a partir dels 2200-2300 metres en orientacions nord i a
2400-2500 metres en orientacions sud, però el mantell és molt escàs i discontinu fins a dalt els cims, principalment a la
meitat sud. Amb les nevades de demà hi haurà presencia de neu des de cotes baixes.
Els gruixos totals a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa varien entre 35-125 centímetres a 2300 metres i a la RibagorçanaVall Fosca i a la Pallaresa varien entre 10 i 25 centímetres. Hi ha acumulacions de neu a les canals i llocs molt arrecerats;
la resta de terreny exposat al vent ha estat molt erosionat i el mantell es mostra molt irregular.
ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 27/01/2012
Avui el mantell es manté molt similar, amb les baixes temperatures es manté molt encrostat i endurit. Les crostes es poden
humitejar lleugerament en orientacions assolellades avui al migdia. Per sobre dels 2000 metres i a zones resguardades
de les obagues hi pot haver neu ventada però té molt poc gruix i està molt endurida. Per sota de les crostes hi ha capes
febles ben desenvolupades, però de moment no permeten l'inici de fractures. Per demà s'esperen precipitacions de fins
a 5 centímetres a tots els sectors excepte a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa que seran més importants (entre 5 i 10
centímetres). Aquesta nevada caurà sense vent i per tant la neu no es mobilitzarà. En pendents drets i allà a on hi hagi
neu antiga podran caure petites purgues, en general inofensives però en algun cas que puguin arribar a tombar a una
persona, sobretot a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa.
A tots els sectors el perill és FEBLE (1). El principal risc per avui ve donat per les possibles relliscades, ja que la superfície
es continuarà mostrant especialment relliscosa a primeres hores del dia. De cara a demà serà possible alguna purga en
pendents drets.
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24 H
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
De cara a dissabte ha de començar a bufar el vent i es podran formar plaques de vent.
Evolució del perill: EN AUGMENT.
El proper butlletí s'emetrà el dia 27 de gener de 2012.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

27/01/2012

Hora:

15:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

28/01/2012

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 28/01/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

FEBLE (1)

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1)

Pallaresa

FEBLE (1)

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
Les precipitacions d'avui estan donant una fina capa de neu, tot i així, es manté el dèficit de gruix de neu a tot els sectors,
fins i tot estem per sota del 30% dels gruixos propis per aquestes dates.
A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa hi ha presència de neu a partir dels 1500-1700 metres, però el mantell no es presenta
esquiable fins a cotes més altes: entre els 1700 i 1900 metres. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa hi ha presència
de neu a partir dels 2200-2300 metres en orientacions nord i a 2400-2500 metres en orientacions sud, però el mantell és
molt escàs i discontinu fins a dalt els cims, principalment a la meitat sud. Amb les nevades d'avui hi pot haver presència
de neu des de cotes baixes.
Els gruixos totals a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa varien entre 35-125 centímetres a 2300 metres i a la RibagorçanaVall Fosca i a la Pallaresa varien entre 10 i 25 centímetres. Hi ha acumulacions de neu a les canals i llocs molt arrecerats;
la resta de terreny exposat al vent ha estat molt erosionat i el mantell es mostra molt irregular.
ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 28/01/2012
Avui a mig matí ha començat a nevar a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa de manera molt feble. S'espera que les
precipitacions es donin a tots els sectors a mesura que avança el dia, tot i així no seran gaire importants. Aquesta neu està
caient sense vent però demà aquest es reforçarà, sobretot a partir del migdia i bufarà de nord; es podran formar petites
plaques de vent a cotes altes a les orientacions sud. Les nevades seran poc importants a la Pallaresa i a la RibagorçanaVall Fosca, sobretot a la meitat sud, és per aquest motiu que les plaques seran menys importants i les crostes continuaran
aflorant.
A tots els sectors el perill és FEBLE (1). En general el mantell es mantindrà estabilitzat però es formaran petites plaques
de vent a cotes altes que es podran desprendre al pas d'una persona, més importants a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa.
Allà a on les precipitacions siguin poc important i el vent erosioni la neu que precipiti avui les crostes continuaran endurides
i relliscoses.
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24 H
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
Per diumenge s'esperen noves precipitacions amb vent. Es formaran noves plaques de vent, la importància de les plaques
depèn de la neu que caurà. Els models divergeixen en la quantitat de precipitació.
Evolució del perill: EN AUGMENT.
El proper butlletí s'emetrà el dia 28 de gener de 2012.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

28/01/2012

Hora:

15:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

30/01/2012

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 30/01/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

FEBLE (1) passant a MARCAT (3) diumenge per sobre dels 2200 metres.

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1)

Pallaresa

FEBLE (1)

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
Les precipitacions d'ahir han deixat una fina capa de neu a totes els cotes, tot i així el mantell no es presenta esquiable fins a cotes
més altes: entre els 1700 i 1900 metres a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el mantell
segueix molt escàs i fins a dalt els cims, principalment a la meitat sud.
Els gruixos totals a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa varien entre 35-125 centímetres a 2300 metres, amb les nevades previstes per
demà els gruixos de neu a aquest sector poden augmentar. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa varien els gruixos varien entre
10 i 25 centímetres, hi ha acumulacions de neu a les canals i llocs molt arrecerats; la resta de terreny exposat al vent ha estat molt
erosionat i el mantell es mostra molt irregular.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 30/01/2012
Les nevades d'ahir han sigut molt minses, s'han acumulat entre 1 i 2 centímetres a tots els sectors, excepte a l'extrem més nord de
l'Aran que han arribat fins a 5 centímetres. Continuen presents les crostes dures i relliscoses a sota d'aquesta fina capa de neu nova.
Avui a la tarda ha de començar a bufar el vent i a moure la neu, les crostes quedaran a la superfície en orientacions nord i sobretot a
les carenes. Per demà s'esperen precipitacions a la vessant Nord, que poden arribar a acumular uns 50 centímetres a 2300 metres,
amb les baixes temperatures la neu serà molt seca i volàtil. A aquesta zona el vent bufarà de nord i nord-oest i formarà plaques en
orientacions sud i est. Aquest vent serà molt afectiu i les plaques que es formaran podran arribar a ser de mida mitjana. Aquestes
plaques es podran desprendre al pas d'una persona. A la resta de sectors les precipitacions no hi han d'arribar i en tot cas seran molt
minses. El vent ha de ser molt fort, pot arribar als 90 quilòmetres per hora i per tant s'emportarà la neu que pugui caure. No es descarta
que es pugui formar molt puntualment alguna petita placa a cotes altes en zones molt resguardades.
A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa el perill passarà a MARCAT (3) per sobre dels 2200 metres a mesura que vagi nevant, per sota
d'aquesta cota el gruix de neu que s'acumularà serà menor i les plaques que es formin seran més petites. A la resta de sectors el perill
es mantindrà en FEBLE (1). En general el mantell es mantindrà estabilitzat tot i que no es descarta que es pugin formar petites plaques
de vent a cotes altes, en sectors arrecerats de les orientacions sud i est, aquestes es podran desprendre al pas d'una persona.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24 H
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
Noves precipitacions previstes per dimarts a la vessant nord poden afavorir la formació de les plaques. No s'esperen canvis per la
resta de sectors.
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, ESTACIONARI a la resta.
El proper butlletí s'emetrà el dia 30 de gener de 2012.

Pàgina 1 de1

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

- 64 / 149 -

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
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

30/01/2012

Hora:

15:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

31/01/2012

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 31/01/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2) augmentant a MARCAT (3) dimarts.

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2) a la meitat nord. FEBLE (1) a la meitat sud.

Pallaresa

MODERAT (2) a la meitat nord. FEBLE (1) a la meitat sud.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa hi ha neu al terra des de fons de vall. Els gruixos a 2200 metres oscil•len entre 80-150 centímetres.
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el mantell segueix sent molt escàs, entre 10 i 25 centímetres, i és discontinu fins a dalt
els cims, principalment a la meitat sud.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 31/01/2012
Durant el cap de setmana han caigut entre 45-60 centímetres de neu recent seca i freda a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa amb vent
de component nord. A l’Aran la neu recent només està lleugerament ventada a cotes altes, mentre que a la Franja Nord de la Pallaresa
s’han format plaques de vent en orientacions est, sud-est i sud.
A l'Aran el perill és MODERAT (2). Els desencadenaments amb explosius han donat lloc a purgues i petites allaus de placa; els testos
d’estabilitat efectuats indiquen que es pot iniciar fractura en nivells superficials però no ha hi propagació. Els punts més delicats se
situen avui dilluns en orientacions assolellades on es vegi neu acumulada pel vent (orientacions est a sud) ja que la insolació d’avui
dilluns pot afavorir la compactació de la neu i serà més fàcil que es pugui desencadenar alguna petita allau de placa al pas d’una
persona; tanmateix són probables purgues de neu recent en vessants drets assolellats. A la Franja Nord de la Pallaresa el perill és
MARCAT (3) degut a que la neu està força placada; són probables allaus de placa al pas d’una persona en orientacions est, sud i sudest, localment de mida suficient per colgar una persona. Dimarts la situació es pot complicar a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, ja
que pot tornar a nevar amb neu una mica més densa i sobrecarregar el mantell, especialment a partir de migdia; el perill augmentaria a
MARCAT (3) i es podrien iniciar allaus de placa a qualsevol orientació al pas d’una persona, de mida suficient per colgar una persona.
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa les nevades han estat febles afectant només la meitat nord (1-10 centímetres) amb vent
fort de component nord. Les condicions del mantell no han variat massa respecte a la setmana anterior. Únicament s’ha format alguna
petita placa de vent molt local sota colls i carenes en orientacions est, sud-est i sud a la meitat nord dels sectors que es pot desprendre
al pas d’una persona i que difícilment podrien colgar una persona. Demà dimarts les condicions no variaran. El perill és MODERAT (2)
a la meitat nord i FEBLE (1) a la resta, on continua el predomini de les crostes.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24 H
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
Dimecres pot tornar a nevar amb temperatures baixes i vents forts de component nord, augmentant la formació de plaques de vent.
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT a tots els sectors.
El proper butlletí s'emetrà el dia 31 de gener de 2012.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

31/01/2012

Hora:

15:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

01/02/2012

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 01/02/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3)

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2) a la meitat nord. FEBLE (1) a la meitat sud.

Pallaresa

MODERAT (2) a la meitat nord. FEBLE (1) a la meitat sud.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa hi ha neu al terra des de fons de vall. La neu recent s'ha compactat. Els gruixos a
2200 metres oscil•len entre 80-140 centímetres. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el mantell segueix sent molt
escàs, entre 10 i 25 centímetres, i és discontinu fins a dalt els cims, principalment a la meitat sud.
ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 01/02/2012
Durant el cap de setmana van caure entre 45-60 centímetres de neu recent seca i freda a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa
amb vent de component nord. A la Franja Nord de la Pallaresa el vent va ser fort i ja es van formar plaques de vent en
orientacions est, sud-est i sud que es poden desprendre al pas d'una persona i ser de mida mitjana. A l’Aran la neu recent
s'ha mantingut pols i molt flonja fins avui dimarts en què l'augment de les temperatures i la humitat han compactat la part
superficial. Això està afavorint l'inici de fractures amb capacitat de propagació; per tant, el perill és MARCAT (3) ja que les
allaus de placa es poden iniciar a distància; en general seran de mida petita però a cotes altes poden ser de mida mitjana
i colgar un grup de persones. Els vessants més perillosos són els orientats de nord-est a sud-oest. Durant la tarda d'avui
dimarts poden formar-se noves plaques de vent però de mida petita, ja que ha començat a nevar i el vent de component
nord es reforçarà al vespre.
A la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa les nevades van ser febles afectant només la meitat nord (1-10 centímetres) amb
vent fort de component nord. Les condicions del mantell no han variat massa respecte a la setmana anterior. Únicament
s’ha format alguna petita placa de vent molt local sota colls i carenes en orientacions est, sud-est i sud a la meitat nord dels
sectors que es pot desprendre al pas d’una persona i que difícilment podrien colgar una persona. Tot i que és probable
que hi hagi alguna feble nevada avui dimarts, el perill és manté en MODERAT (2) a la meitat nord i FEBLE (1) a la resta,
on continua el predomini de les crostes.
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24 H
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
A l'Aran pot incrementar-se la formació de plaques de vent degut al fort vent previst. Caldrà estar atent a un possible
augment a FORT (4). A la resta, situació sense canvis.
Evolució del perill: EN AUGMENT a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa i SENSE CANVIS a la resta.
El proper butlletí s'emetrà el dia 1 de febrer de 2012.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

01/02/2012

Hora:

15:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

02/02/2012

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 02/02/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3)

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2) a la meitat nord. FEBLE (1) a la meitat sud.

Pallaresa

MODERAT (2) a la meitat nord. FEBLE (1) a la meitat sud.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa hi ha neu al terra des de fons de vall. Els gruixos a 2200 metres oscil•len entre
80-140 centímetres. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa està enfarinat per sobre de 1400 metres; el mantell
segueix sent molt escàs, entre 10 i 25 centímetres, i és discontinu fins a dalt els cims, principalment a la meitat sud, on
és pràcticament inesquiable.
ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 02/02/2012
A l'Aran, damunt de la nevada del cap de setmana d'entre 45-60 centímetres de neu recent seca i freda, ahir dimarts van
caure uns 10 centímetres de neu més densa. Això va provocar activitat d'allaus a distància, de mida petita en general,
amb fàcil propagació de la fractura. Aqueta nevada ja s'ha assentat i avui dimecres torna a nevar (fins a migdia 2-3
centímetres) però no s'esperen gaires centímetres més. El vent ha de ser fluix i les temperatures en descens, fets que
mantindran aquesta nevada bastant pols i sense placar; únicament pot donar lloc a purgues en pendents molt drets. Cal
encara parar atenció a la nevada del cap de setmana en vessants obacs arrecerats del vent on al pas d'una persona es
podrien desprendre allaus de placa localment de mida mitjana, suficientment per colgar una persona. També poden ser
perillosos els vessants sota colls i carenes amb acumulacions de neu orientats a l'est, sud-est i sud per la presència de
plaques fràgils i localment gruixudes, sobretot a la Franja Nord de la Pallaresa on el vent de component nord ha estat
més fort. Tot i que la probabilitat de desencadenament ha baixat respecte a dimarts, el perill d'allaus és MARCAT (3) a
l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa.
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa les nevades han estat febles, tant el cap de setmana, dimarts i avui dimecres
afectant només la meitat nord (5-15 centímetres en total) amb vent fort de component nord. Les condicions del mantell
no han variat massa respecte a la setmana anterior. Únicament s’ha format alguna petita placa de vent local sota colls
i carenes en orientacions est, sud-est i sud a la meitat nord dels sectors que es pot desprendre al pas d’una persona i
que difícilment podrien colgar una persona. El perill és manté en MODERAT (2) a la meitat nord i FEBLE (1) a la resta,
on continua el predomini de les crostes.
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24 H
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
Divendres, a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa pot incrementar-se la formació de plaques de vent degut al fort vent previst
amb un augment de la probabilitat d'allaus. A la resta, situació sens canvis.
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa i SENSE CANVIS a la resta.
El proper butlletí s'emetrà el dia 2 de febrer de 2012.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

02/02/2012

Hora:

15:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

03/02/2012

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 03/02/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3)

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2) a la meitat nord. FEBLE (1) a la meitat sud.

Pallaresa

MODERAT (2) a la meitat nord. FEBLE (1) a la meitat sud.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa hi ha neu al terra des de fons de vall. Els gruixos a 2200 metres oscil•len entre
80-140 centímetres. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa està enfarinat per sobre de 1100-1400 metres; el mantell
segueix sent molt escàs, entre 10 i 25 centímetres, i és discontinu fins a dalt els cims, principalment a la meitat sud, on
és pràcticament inesquiable.
ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 03/02/2012
A l'Aran, damunt de la nevada del cap de setmana d'entre 45-60 centímetres de neu recent seca i freda, s'han succeït
febles nevades durant la setmana amb neu més densa; el punt de màxima inestabilitat amb activitat d'allaus de placa es
va produir dimarts. De moment, fins que no entri vent fort previst per divendres a migdia, la situació es manté relativament
tranquil.la: temperatures molt baixes, vent fluix i humitat alta. Cal parar atenció a plaques de vent tapades per neu recent
en vessants obacs arrecerats del vent on al pas d'una persona es podrien desprendre allaus de placa localment de
mida mitjana, suficientment per colgar una persona. També poden ser perillosos els vessants sota colls i carenes amb
acumulacions de neu orientats a l'est, sud-est i sud per la presència de plaques fràgils i localment gruixudes, sobretot
a la Franja Nord de la Pallaresa on el vent de component nord ha estat més fort. El perill d'allaus és MARCAT (3) a
l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, augmentant progressivament la inestabilitat en vessants orientats a l'est, sud-est i sud
divendres a partir de migdia amb l'entrada de vent fort.
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa les nevades durant la setmana han estat febles (10-15 centímetres en
total) amb vent fort de component nord. Les condicions del mantell no han variat massa respecte a la setmana anterior.
Únicament s’ha format alguna petita placa de vent local sota colls i carenes en orientacions est, sud-est i sud a la meitat
nord dels sectors que es pot desprendre al pas d’una persona i que difícilment podrien colgar una persona. El perill és
manté en MODERAT (2) a la meitat nord i FEBLE (1) a la resta, on continua el predomini de les crostes.
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24 H
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
Dissabte, a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa hi ha la possibilitat de noves nevades amb vent fort; en aquest cas
augmentaria la probabilitat d'allaus de placa. A la resta, situació sense canvis.
Evolució del perill: EN AUGMENT a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa i SENSE CANVIS a la resta.
El proper butlletí s'emetrà el dia 3 de febrer de 2012.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

03/02/2012

Hora:

15:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

04/02/2012

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 04/02/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3)

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2) a la meitat nord. FEBLE (1) a la meitat sud.

Pallaresa

MODERAT (2) a la meitat nord. FEBLE (1) a la meitat sud.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa hi ha neu al terra des de fons de vall. Els gruixos a 2200 metres oscil•len entre
80-140 centímetres. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa està enfarinat per sobre de 1100-1400 metres; el mantell
segueix sent molt escàs, entre 10 i 25 centímetres, i és discontinu fins a dalt els cims, principalment a la meitat sud, on
és pràcticament inesquiable.
ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 04/02/2012
A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa ha estat nevant durant tota la setmana, en total 15-25 centímetres, i el mantell s'ha
anat assentant progressivament. No obstant, avui divendres s'inicia l'entrada de vent fort del nord que ja està transportant
neu i s'estan formant plaques de vent fràgils a la majoria d'orientacions; amb el pas de les hores les plaques de vent poden
ser força gruixudes en vessants orientats a l'est, sud-est, sud i sud-oest. Es desprendran al pas d'una persona, localment
de forma espontània demà dissabte, i seran de mida suficient per colgar un grup de persones. La inestabilitat augmenta
amb el pas de les hores; el perill d'allaus és MARCAT (3) a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa.
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa les nevades durant la setmana han estat febles (10-15 centímetres en
total) amb vent fort de component nord. Les condicions del mantell no han variat massa respecte a la setmana anterior.
Únicament s’ha format alguna petita placa de vent local sota colls i carenes en orientacions est, sud-est i sud a la meitat
nord dels sectors que es pot desprendre al pas d’una persona i que difícilment podrien colgar una persona. El perill és
manté en MODERAT (2) a la meitat nord i FEBLE (1) a la resta, on continua el predomini de les crostes.
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24 H
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
Atenció diumenge a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa on s'espera que nevi, en principi feblement, però amb neu força
densa per un augment fort de la temperatura; cal estar pendent de la quantitat de neu recent, en cas de 15-20 centímetres el
perill augmentaria a FORT (4), per situació d'allaus per sobrecàrrega, no per caiguda espontània. A la resta, sense canvis.
Evolució del perill: EN AUGMENT a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa i SENSE CANVIS a la resta.
El proper butlletí s'emetrà el 4 de febrer de 2012.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

04/02/2012

Hora:

15:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

06/02/2012

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 06/02/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3)

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2) a la meitat nord. FEBLE (1) a la meitat sud.

Pallaresa

MODERAT (2) a la meitat nord. FEBLE (1) a la meitat sud.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa hi ha neu al terra des de fons de vall. Els gruixos a 2200 metres oscil•len entre 80-140 centímetres;
s'han format sobreacumulacions pel vent en orientacions entre est i sud. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa a cotes altes ha
disminuït l'extensió del mantell per efecte del vent. Està enfarinat per sobre de 1100-1400 metres; el mantell segueix sent molt escàs,
entre 10 i 25 centímetres, i és discontinu fins a dalt els cims, principalment a la meitat sud, on és pràcticament inesquiable.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 06/02/2012
A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa el vent ha estat fort a cotes altes, amb cops de fins a 90 quilòmetres per hora; ha deixat de nevar
(2-5 centímetres). La neu caiguda durant la setmana era tova i el vent l'ha mobilitzat; avui dissabte hi ha plaques de vent grosses en
orientacions est, sud-est i sud que poden caure fàcilment al pas d'una persona, ja que són acabades de formar; les allaus seran de mida
suficient per colgar un grup de persones. Les orientacions obertes al nord han quedat escombrades pel vent i afloren neus endurides
antigues. El perill d'allaus es manté en MARCAT (3) dissabte i diumenge. Diumenge s'anirà tapant i començarà a nevar al matí; serà
neu progressivament més humida i pesant, però no inestabilitzarà massa el mantell ja que aquest es troba més endurit pel vent que
dies enrere. Atenció diumenge ja que les plaques de vent quedaran tapades i serà difícil adonar-se'n; a part de les allaus de placa al
pas d'una persona hi haurà purgues i allaus petites de neu recent espontànies a mesura que avanci el dia.
La nit de divendres a dissabte el vent ha estat molt fort a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, amb cops de 120 a 140 quilòmetres
per hora; els gruixos de neu han disminuït per efecte del vent. Pot quedar alguna petita placa de vent local sota colls i carenes en
orientacions est, sud-est i sud a la meitat nord dels sectors, que es pot desprendre al pas d’una persona i que difícilment podrien colgar
una persona. Demà diumenge les nevades arribaran de forma feble, especialment a la meitat nord amb vent moderat; es formaran
noves plaques de vent però seran petites i no hi capes febles actives. El perill és manté dissabte i diumenge en MODERAT (2) a la
meitat nord i FEBLE (1) a la resta, on continua el predomini de les crostes.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24 H
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
De cara a dilluns es tornarà a reactivar el vent a tots els sectors. Hi haurà transport de neu amb formació de noves plaques de vent
fràgils, més grosses a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa i més petites i locals a la resta
Evolució del perill: SENSE CANVIS O EN LLEUGER AUGMENT per formació de plaques de vent.
El proper butlletí s'emetrà: El proper butlletí s'emetrà el 6 de febrer de 2012
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

06/02/2012

Hora:

15:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

07/02/2012

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 07/02/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3)

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (3) a la meitat nord. FEBLE (1) a la meitat sud.

Pallaresa

MODERAT (3) a la meitat nord. FEBLE (1) a la meitat sud.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa hi ha neu al terra des de fons de vall. Els gruixos a 2200 metres oscil•len entre 80-170
centímetres; s'han format sobreacumulacions pel vent en orientacions entre est i sud. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a
la Pallaresa a cotes altes hi ha molts deflacions, a nivells mitjos és on millor es conserva la neu i a cotes baixes hi ha
neu present degut a les nevades febles del cap de setmana. Tot i així, el mantell segueix sent molt escàs, entre 10 i 25
centímetres. A la meitat sud d'aquest dos sectors, la neu és pràcticament inesquiable.
ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 07/02/2012
El diumenge passat va tornar a nevar i les temperatures van pujar de forma acusada. Tot i així l'ambient va ser fred,
especialment pel vent de component nord i nord-oest que es va donar. A 2200 metres les temperatures màximes van
passar de -19ºC el dissabte a -6ºC diumenge. Avui han tornat a baixar i seguiran fen-t'ho demà dimarts. En total, a la
mateixa cota, s'han acumulat a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa uns 40-50 centímetres de neu recent i gradualment
gruixos molt menors a la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca, de 10 a 5 centímetres. El vent del component oest i
nord ha treballat la neu formant acumulacions destacables sota colls i carenes.
A l'Aran Franja Nord de la Pallaresa d'una banda hi ha plaques de vent que poden caure al pas d'una persona als indrets
arrecerats del nord , nord-est i nord-oest i d'altra banda són probables caigudes de plaques de forma fins i tot espontània
en les orientacions est, sud, sud-est i sud-oest. Aquestes plaques seran de mida mitjana tot i que no es descarta que
puntualment en pugui caure alguna de gran en algun lloc especialment acumulat molt favorable, per exemple en vessants
convexos.
A la resta de sectors les plaques es troben molt més localitzades i presenten gruixos menors. Es troben sota colls i carenes
en sud i est però també en canals i zones arrecerades en nord. Aquestes plaques poden caure al pas d'una persona i
poden assolir mides mitjanes. El perill és MARCAT (3) a la meitat nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa ja
que les precipitacions van poder formar les plaques que dèiem abans, mentre que a la meitat sud la neu és molt escassa
i el perill és FEBLE (1).
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24 H
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
El vent previst i les temperatures baixes mantindran les plaques inestables.
Evolució del perill: SENSE CANVIS.
El proper butlletí s'emetrà: 7 de febrer de 2012
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

07/02/2012

Hora:

15:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

08/02/2012

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 08/02/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3)

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2) per sota dels 2600 metres, FEBLE (1) a la resta.

Pallaresa

MODERAT (2) per sota dels 2600 metres, FEBLE (1) a la resta.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa hi ha neu al terra des de fons de vall. Els gruixos a 2200 metres oscil•len entre 80-170 centímetres;
s'han format sobreacumulacions pel vent en orientacions entre est i sud. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa a hi ha molts
deflacions degudes al torb. A cotes mitges i especialment en llocs arrecerats del vent és on millor es conserva la neu i a cotes baixes hi
ha neu present degut a les nevades febles del cap de setmana. Tot i així, el mantell segueix sent molt escàs, entre 10 i 25 centímetres.
On més escàs és, és a la meitat sud de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa, on , la neu és pràcticament inesquiable.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 08/02/2012
Des d'ahir dilluns i fins avui a primeres hores del matí, ha continuat nevant feblement a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa. Des de
diumenge fins avui s'ha enregistrat a 2200 metres fins 55 centímetres de neu recent però amb el vent que va fer especialment ahir, és
difícil de fer una estimació verídica de la precipitació real. Tot i així, destacar que a l'extrem nord de l'Aran el vent va estar més fluix,
comparat amb la resta de sectors. A la Franja Nord de la Pallaresa és on el vent de component nord ha estat més fort. A la Pallaresa
i a la Ribagorçana Vall Fosca, el torb va ser especialment violent amb ràfegues de fins a 132kilòmetres per hora. A tots els sectors
les temperatures van baixar notablement, amb màximes ahir a primers hores del dia i mínimes al final de la jornada, respectivament
entre -10ºc i -17ºC.
A l'Aran Franja Nord de la Pallaresa d'una banda hi ha plaques de vent que poden caure fàcilment al pas d'una persona als indrets
arrecerats del nord , nord-est i nord-oest i d'altra banda són probables caigudes de plaques de forma fins i tot espontània en les
orientacions est, sud, sud-est i sud-oest. Localment també hi ha plaques en orientacions oest arrecerades. Aquestes plaques seran
de mida mitjana tot i que no es descarta que puntualment en pugui caure alguna de gran en algun lloc especialment acumulat molt
favorable, per exemple en vessants convexos.
A la resta de sectors el fort torb ha fet que les plaques siguin molt aïllades i que predomini principalment el gel viu i la neu endurida. Tot
i així no es descarta que en sectors deprimits com canal i llocs còncaus hi pugui haver alguna placa inestable a la que cal parar atenció.
El perill per la Ribagorçana-Vall Fosca i per la Pallaresa és en general FEBLE (1) a excepció de la franja compresa entre 2600-2200
metres on pot haver alguna petita placa que pot caure al pas d'una persona.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24 H
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
Les plaques en sud tendiran a assentar-se lleugerament però en nord es mantindran inestables.
Evolució del perill: SENSE CANVIS.
El proper butlletí s'emetrà: 8 de febrer de 2012
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

08/02/2012

Hora:

15:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

09/02/2012

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 09/02/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3)

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2) entre 2600 metres i 2200 metres, FEBLE (1) a la resta.

Pallaresa

MODERAT (2) entre 2600 metres i 2200 metres, FEBLE (1) a la resta.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa hi ha neu al terra des de fons de vall. Els gruixos a 2200 metres oscil•len entre 80-170 centímetres;
s'han format sobreacumulacions pel vent en orientacions entre est i sud. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa a hi ha molts
deflacions degudes al torb. A cotes mitges i especialment en llocs arrecerats del vent és on millor es conserva la neu, i a cotes baixes hi
ha neu present degut a les nevades febles del cap de setmana. Tot i així, el mantell segueix sent molt escàs, entre 10 i 25 centímetres.
On més escàs és, és a la meitat sud de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa, on la neu és pràcticament inesquiable.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 09/02/2012
Ahir va deixar de nevar a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa. El vent del nord i nord-oest es va fer present a tots els sector excepte a
l'extrem nord de l'Aran on va ser més suau. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el vent va ser especialment violent, fins a 145
kilòmetres per hora del nord i va deflactar fortament totes les orientacions però especialment les nord, nord-est i nord-oest. A tots els
sector les temperatures han pujat entre lleugera i moderadament respecte ahir, on menys a l'Aran.
A l'Aran Franja Nord de la Pallaresa d'una banda hi ha plaques de vent que poden caure fàcilment al pas d'una persona als indrets
arrecerats del nord , nord-est i nord-oest i d'altra banda són probables caigudes de plaques de forma fins i tot espontània en les
orientacions est, sud, sud-est i sud-oest. Localment també hi ha plaques en orientacions oest arrecerades. Aquestes plaques seran de
mida mitjana tot i que no es descarta que puntualment en pugui caure alguna de gran en algun lloc especialment acumulat molt favorable,
per exemple en vessants convexos. Durant el dia d'ahir es van produir allaus tant de forma espontània com provocats, especialment
en vessants sud i sud-est en relleus favorables. El perill d'allaus es manté en MARCAT (3) a l'Aran i a la Franja Nord per la probabilitat
de caiguda de plaques tant de forma espontània com natural. A l'extrem nord de la Vall d'Aran on el vent no ha treballat tant la neu es
preveu la caiguda d'alguna allau de mida petita, localment mitjana, especialment en vessants sud i durant les hores de més insolació.
A la resta de sectors el fort torb ha fet que les plaques siguin molt aïllades i que predomini principalment el gel viu i la neu endurida. Tot i
així no es descarta que en sectors deprimits com canals i llocs còncaus hi pugui haver alguna placa inestable a la que cal parar atenció.
El perill per la Ribagorçana-Vall Fosca i per la Pallaresa és en general FEBLE (1) a excepció de la franja compresa entre 2600-2200
metres on el perill és MODERAT (2) ja que pot haver alguna petita placa que pot caure al pas d'una persona.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24 H
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
Les plaques en sud tendiran a assentar-se lleugerament però en nord es mantindran inestables.
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS.
El proper butlletí s'emetrà: 9 de febrer de 2012

Pàgina 1 de1

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

- 73 / 149 -

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
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

09/02/2012

Hora:

15:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

10/02/2012

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 10/02/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3)

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1)

Pallaresa

FEBLE (1)

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa hi ha neu al terra des de fons de vall. Els gruixos a 2200 metres oscil•len entre 80-170 centímetres;
s'han format sobreacumulacions pel vent en orientacions entre est i sud. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa a hi ha molts
deflacions degudes al torb. A cotes mitges i especialment en llocs arrecerats del vent és on millor es conserva la neu, i a cotes baixes hi
ha neu present degut a les nevades febles del cap de setmana. Tot i així, el mantell segueix sent molt escàs, entre 10 i 25 centímetres.
On més escàs és, és a la meitat sud de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa, on la neu és pràcticament inesquiable.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 10/02/2012
Ahir les temperatures van pujar de forma molt acusada i el vent va amainar a tots els sectors. Durant les hores de insolació, a l'AranFranja Nord de la Pallaresa es va donar activitat d'allaus petites espontànies de fons i avui dijous, es preveu que continuïn caientne en pendents drets i cotes relativament baixes i solanes. D'altra banda es manté, en aquest sector, una forta inestabilitat a les
obagues, causant accidents ahir. Per tot això a l'Aran Franja Nord de la Pallaresa d'una banda hi ha plaques de vent que poden caure
fàcilment al pas d'una persona als indrets arrecerats del nord , nord-est i nord-oest i d'altra banda són probables caigudes de plaques
de forma fins i tot espontània en les orientacions est, sud, sud-est i sud-oest. Localment també hi ha plaques en orientacions oest
arrecerades. Aquestes plaques seran de mida mitjana tot i que no es descarta que puntualment en pugui caure alguna de gran en algun
lloc especialment acumulat molt favorable, per exemple en vessants convexos. Durant el dia d'ahir es mantenir l'activitat d'allaus de
forma espontània com provocats tal i com indicàvem abans. El perill d'allaus es manté en MARCAT (3) a l'Aran i a la Franja Nord per
la probabilitat de caiguda de plaques tant de forma espontània com natural. A l'extrem nord de la Vall d'Aran on el vent no ha treballat
tant la neu es preveu la caiguda d'alguna allau de mida petita, localment mitjana, especialment en vessants sud i durant les hores de
més insolació. Es preveu també la caiguda de plaques de fons a les solanes a partir de les hores de màxima insolació
A la resta de sectors el fort torb ha fet que les plaques siguin molt aïllades i que predomini principalment el gel viu i la neu endurida.
En alguns sectors deprimits com canals i llocs còncaus pot haver alguna placa que pot caure al pas d'un grup de persones. El perill
per la Ribagorçana-Vall Fosca i per la Pallaresa és FEBLE (1)

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24 H
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
En nord es mantindran inestables les plaques. La neu a les solanes és regelarà i tendirà a estabilitzar-se.
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, FEBLE (1) a la resta.
El proper butlletí s'emetrà: 10 de febrer de 2012
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

10/02/2012

Hora:

15:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

11/02/2012

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 11/02/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3)

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1)

Pallaresa

FEBLE (1)

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa hi ha neu al terra des de fons de vall. Els gruixos a 2200 metres oscil•len entre 80-170
centímetres; s'han format sobreacumulacions pel vent en orientacions entre est i sud. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la
Pallaresa a hi ha molts deflacions degudes al torb. A cotes mitges i especialment en llocs arrecerats del vent és on millor
es conserva la neu, i a cotes baixes hi ha neu present degut a les nevades febles del cap de setmana passat. Tot i així,
el mantell segueix sent molt escàs, entre 10 i 25 centímetres. On més escàs és, és a la meitat sud de la RibagorçanaVall Fosca i de la Pallaresa, on la neu és pràcticament inesquiable.
ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 11/02/2012
A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa es manté una forta inestabilitat a les obagues arrecerades del vent. En aquests indrets
hi ha nivells febles enterrats que es presenten molt actius i proclius tant a iniciar com a propagar fractures. Pel que fa a
les solanes, les altes temperatures han apretat i assentat la neu estabilitzant-la relativament respecte els dies anteriors.
El perill d'allaus a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa és MARCAT per l'alta probabilitat de caiguda de plaques al pas d'una
persona en orientacions nord, nord-est, i nord-oest; localment també en orientacions est. A la resta d'acumulacions en
sud la probabilitat de desencadenament disminueix.
A la resta de sectors el fort torb ha fet que les plaques siguin molt aïllades i que predomini principalment el gel viu i la neu
endurida. En alguns sectors deprimits com canals i llocs còncaus pot haver alguna placa que pot caure al pas d'un grup
de persones. El perill per la Ribagorçana-Vall Fosca i per la Pallaresa és FEBLE (1).
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24 H
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
El fred viu dels propers dies mantindrà les obagues inestables.
Evolució del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà: 11/02/2012
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

11/02/2012

Hora:

15:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

13/02/2012

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 13/02/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3)

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1)

Pallaresa

FEBLE (1)

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa hi ha neu al terra des de fons de vall. Els gruixos a 2200 metres oscil•len entre 80-170 centímetres;
s'han format sobreacumulacions pel vent en orientacions entre est i sud. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa a, tot i que hi ha
presència de neu des dels 1900-2000 metres de forma discontínua, i fins i tot localment en cotes més baixes, hi ha molts deflacions
degudes al torb. A cotes mitges i especialment en llocs arrecerats del vent és on millor es conserva la neu, El mantell en aquests indrets,
segueix sent molt escàs, entre 10 i 25 centímetres. On més escàs és, és a la meitat sud de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa,
on la neu és pràcticament inesquiable.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 13/02/2012
Durant el dia d'ahir divendres i fins avui, les temperatures han seguit baixant. L'ambient és fred, amb valors d'entre -17ºC i -18ºC a 2200
metres, i el vent s'ha mantingut de component nord entre moderat i fort a la cara sud del Pirineu.
A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa la neu que a les solanes es va humitejar durant l'augment de temperatures de dijous, s'ha encrostat
superficialment. A les obagues es manté una forta inestabilitat especialment en aquelles arrecerades del vent del nord ja que a les cotes
altes el mantell es troba ventat i hi aflora la neu vella endurida i el gel.. En el indrets obacs arrecerats amb neu acumulada pel vent,
hi ha nivells febles enterrats que es presenten molt actius i proclius tant a iniciar com a propagar fractures. Pel que fa a les solanes,
l'assentament de la neu i el regel superficial ha fet que s'estabilitzin respecte altres indrets. Les febles nevades per diumenge podran
formar una fina capa de neu sobre sense més conseqüències. El perill d'allaus a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa se centra en l'alta
probabilitat de caiguda de plaques al pas d'una persona en orientacions nord, nord-est, i nord-oest que siguin arrecerades; localment
també en orientacions est. A la resta d'acumulacions en sud la probabilitat de desencadenament disminueix.
A la resta de sectors el fort torb ha fet que les plaques siguin molt aïllades i que predomini principalment el gel viu i la neu endurida.
En alguns sectors deprimits com canals i llocs còncaus pot haver alguna placa que pot caure al pas d'un grup de persones. El perill
per la Ribagorçana-Vall Fosca i per la Pallaresa és FEBLE (1).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24 H
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
A mig termini, amb la previsió de nevades a l'extrem nord, l'ambient fred i el vent del nord, es preveu la formació de noves plaques
de vent en sud. A la resta no es preveuen canvis
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, SENSE CANVIS a la resta.

El proper butlletí s'emetrà: 13/02/2012
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

13/02/2012

Hora:

15:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

14/02/2012

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 14/02/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2) a l'extrem nord i FEBLE (1) a la resta.

Pallaresa

MODERAT (2) a l'extrem nord i FEBLE (1) a la resta.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa hi ha neu al terra des de fons de vall. En aquest sector els gruixos a 2200 metres varien entre
80-160 centímetres. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, tot i que hi ha presència de neu al terra des dels 1900-2000 metres
de forma discontínua, hi ha molts deflacions degudes al torb dels dies anteriors. La neu es conserva principalment a cotes mitges i
especialment en llocs arrecerats del vent. Tot i així el mantell en aquests indrets segueix sent molt escàs, entre 10 i 25 centímetres a
2200 metres. El mantell a la meitat sud de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa és pràcticament inesquiable.
Les nevades previstes per demà augmentaran els gruixos a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa i deixaran molt poc gruix a l'extrem sud
de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 14/02/2012
El cap de setmana s'ha caracteritzat per les baixes temperatures (-15º -17º a 2200 metres) i el vent de nord i nord-oest que va bufar
a tots els sectors però principalment al vessant sud.
A l'Aran-Franja nord de la Pallaresa es mantenen les plaques inestables a les obagues, especialment en indrets obacs arrecerats amb
neu acumulada pel vent a on hi ha nivells febles enterrats. A les cotes altes el mantell es troba ventat i hi aflora la neu vella endurida i el
gel. Pel que fa a les solanes, l'assentament de la neu i el regel superficial ha fet que gradualment s'hagin anat estabilitzant. Les nevades
que han començat avui al migdia i que han de durar fins demà a la nit aniran acompanyades de vent del nord, amb aquesta situació
continuarà la formació de plaques de vent principalment en sud. El perill d'allaus MARCAT (3) a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa se
centra en l'alta probabilitat de caiguda de plaques en orientacions nord, nord-est, i nord-oest que siguin arrecerades; localment també
en orientacions est. Així com la probabilitat de desencadenament de plaques en les orientacions sud-est, sud i sud-oest. Aquestes
plaques es podran desencadenar al pas d'una persona i no es descarta que de forma espontània a les orientacions nord. En general
seran de mida mitjana essent més importants a les orientacions sud.
A la resta de sectors el mantell es troba molt ventat i erosionat. Les nevades s'acumularan a sobre del terra o d'un mantell estabilitzat.
Es formaran plaques de vent principalment a les orientacions sud. Aquestes plaques en general seran de mida petita i es podran
desencadenar al pas d'una persona. Les nevades han de ser més importants a l'extrem nord, a on la formació de plaques serà més
important. A l'extrem sud les nevades seran minses i la formació de plaques serà molt puntual. El perill per l'extrem nord de RibagorçanaVall Fosca i la Pallaresa serà MODERAT (2) a mesura que es vagin formant les plaques, i per l'extrem sud FEBLE (1).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24 H
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
Les plaques de vent que es formaran demà es mantindran inestables per dimecres.
Evolució del perill: SENSE CANVIS.
El proper butlletí s'emetrà: 14/02/2012
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

14/02/2012

Hora:

15:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

15/02/2012

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 15/02/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

FORT (4).

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2) a l'extrem nord i FEBLE (1) a la resta.

Pallaresa

MODERAT (2) a l'extrem nord i FEBLE (1) a la resta.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa hi ha neu al terra des de fons de vall. En aquest sector els gruixos a 2200 metres
varien entre 80-180 centímetres. Les nevades a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa estan deixant neu al terra des
de fons de vall, tot i així a la meitat sud continua sent inesquiable fins dalt els cims. A l'extrem nord els gruixos varien
entre 10 i 30 centímetres a 2200 metres.
ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 15/02/2012
Les precipitacions que van començar ahir al migdia han acumulat entre 30 i 50 centímetres de neu a l'Aran. Aquestes
precipitacions han de continuar fins demà al matí, en total es poden acumular entre 70 i 80 centímetres. Fins avui al migdia
ja s'ha observat activitat de petites allaus i s'obren esquerdes al pas d'una persona en terrenys amb poc pendent. La
nevada ha de venir acompanyada de vent i d'un augment de la temperatura; amb aquestes condicions s'espera la caiguda
d'allaus de neu recent i de placa de forma espontània a qualsevol orientació. En general les allaus seran de mida mitjana
però a mesura que vagi nevant i bufant el vent les plaques podran arribar a ser de mida gran a la meitat sud de l'Aran. Les
plaques seran més dures a la meitat sud i més toves a la meitat nord. A la Franja Nord de la Pallaresa les precipitacions
no han sigut tant importants però també serà probable la caiguda d'allaus espontània de mida mitjana. El perill d'allaus
a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa és FORT (4).
A l'extrem nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa les precipitacions han sigut d'uns 5 centímetres. Aquestes
han de continuar al llarg d'aquesta tarda deixant un total de 10-15 centímetres. El vent està bufant del nord i nord-oest i està
formant petites plaques de vent en orientacions sud. Aquestes plaques són inestables per les capes febles de la pròpia
nevada; es podran desencadenar pel pas d'una persona. A la meitat sud dels dos sectors les precipitacions pràcticament
no hi han d'arribar i el mantell seguirà sent escàs. El perill d'allaus de l'extrem nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la
Pallaresa és MODERAT (2), el perill a la meitat sud és FEBLE (1).
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24 H
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
Les plaques que s'estan formant i la neu recent que s'està acumulant tendiran a estabilitzar-se lleugerament a partir de
dijous.
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS.
El proper butlletí s'emetrà: 15/02/2012
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

15/02/2012

Hora:

15:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

16/02/2012

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 16/02/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

FORT (4) passant a MARCAT (3) demà dijous.

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2) a l'extrem nord i FEBLE (1) a la resta.

Pallaresa

MODERAT (2) a l'extrem nord i FEBLE (1) a la resta.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa hi ha neu al terra des de fons de vall. En aquest sector els gruixos a 2200 metres
varien entre 80-180 centímetres. Les nevades a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa han deixat neu a partir dels
1000 metres aproximadament, tot i així a la meitat sud continua sent inesquiable fins dalt els cims. A l'extrem nord els
gruixos varien entre 10 i 30 centímetres a 2200 metres.
ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 16/02/2012
Les precipitacions de dilluns i dimarts han acumulat entre 50 i 70 cm de neu a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa. A l'Aran
la nevada va anar acompanyada de vent fluix a la meitat nord i moderat a la meitat sud. Amb aquestes condicions el
mantell és més solt a la meitat nord i s'han format plaques de vent toves a la meitat sud. A la Franja Nord de la Pallaresa
el vent ha sigut més important i s'han format plaques de vent dures. Avui les temperatures estan augmentant i amb la
insolació que ha començat al migdia el mantell s'està inestabilitzant. És per aquests motius que són molt probables allaus
espontànies de mida mitjana, inclús grans a la meitat sud de l'Aran, a qualsevol orientació. Aquestes allaus seran més
probables aquesta tarda. De cara a demà el mantell es presentarà més estabilitzat i la caiguda d'allaus serà principalment
pel pas d'una persona. És per aquest motiu que el perill per demà passarà a ser MARCAT (3).
A l'extrem nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa les precipitacions han sigut d'uns 10-15 centímetres. El
vent que ha bufat del nord i nord-oest s'ha endut molt la neu però ha format petites plaques de vent en orientacions sud
i est. Aquestes plaques són inestables per les capes febles de la pròpia nevada; es podran desencadenar pel pas d'una
persona. A la meitat sud dels dos sectors les precipitacions pràcticament no hi han arribat i el mantell segueix sent escàs.
El perill d'allaus de l'extrem nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa és MODERAT (2), el perill a la meitat
sud és FEBLE (1).
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24 H
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
Per divendres s'espera que el cel sigui serè i que augmentin novament les temperatures d'aquesta manera es tornarà a
inestabilitzant el mantell lleugerament.
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, ESTACIONARI a la resta.
El proper butlletí s'emetrà: 16/02/2012
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

16/02/2012

Hora:

15:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

17/02/2012

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 17/02/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2) a l'extrem nord i FEBLE (1) a la resta.

Pallaresa

MODERAT (2) a l'extrem nord i FEBLE (1) a la resta.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa hi ha neu al terra des de fons de vall. En aquest sector els gruixos a 2200 metres
varien entre 80-180 centímetres. Les nevades a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa han deixat neu a partir dels
1000-1200 metres aproximadament, tot i així a la meitat sud continua sent inesquiable fins dalt els cims. A l'extrem nord
els gruixos varien entre 10 i 30 centímetres a 2200 metres.
ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 17/02/2012
Ahir a la tarda van començar noves precipitacions que han deixat gruixos d'uns 20 centímetres a l'Aran-Franja Nord de la
Pallaresa i de fins a 5 centímetres a la Ribagorçana-Vall Fosca i la Pallaresa.
A l'Aran ha bufat el vent i s'han format plaques de vent a les orientacions sud i est, aquestes plaques són més importants
a la meitat sud a on el vent ha sigut més fort. Tot i així, a les orientacions nord la neu està cohesionada i també es poden
desprendre allaus de placa pel pas d'una persona. A la Franja Nord de la Pallaresa el vent ha sigut molt fort i ha transportat
molt la neu, també s'han format plaques a les orientacions sud i est que es poden desprendre pel pas d'una persona. El
perill d'allaus de l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa és MARCAT (3) per la probabilitat de desencadenament de plaques
de mida mitjana pel pas d'una persona. Amb l'augment de les temperatures el mantell serà més inestable; puntualment i a
les hores de més insolació poden arribar a caure allaus de placa de forma espontània en orientacions sud i est de l'Aran.
El fort vent que està bufant a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa s'ha endut molta neu deixant deflacions a les
orientacions nord i oest. A les zones arrecerades de les orientacions sud i est segueixen presents les plaques de vent
inestables que es poden desprendre al pas d'una persona. El perill d'allaus de l'extrem nord de la Ribagorçana-Vall Fosca
i de la Pallaresa és MODERAT (2). A la meitat sud d'aquests dos sectors el mantell segueix sent molt escàs i és per
aquest motiu que el perill es manté en FEBLE (1).
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24 H
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
No es preveu un canvi important en l'estabilitat del mantell.
Evolució del perill: SENSE CANVIS.
El proper butlletí s'emetrà: 17/02/2012
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

17/02/2012

Hora:

15:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

18/02/2012

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 18/02/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2) a l'extrem nord i FEBLE (1) a la resta.

Pallaresa

MODERAT (2) a l'extrem nord i FEBLE (1) a la resta.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa hi ha neu al terra des de fons de vall. En aquest sector els gruixos a 2200 metres
varien entre 110-180 centímetres. Les nevades a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa han deixat neu a partir dels
1000-1200 metres aproximadament, tot i així a la meitat sud continua sent inesquiable fins dalt els cims. A l'extrem nord
els gruixos varien entre 10 i 30 centímetres a 2200 metres.
ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 18/02/2012
Les últimes nevades de dimecres i dijous han deixat entre 15 i 30 centímetres de neu a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa
i entre 5 i 10 centímetres a l'extrem nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i la Pallaresa. El vent ha mogut la neu a tots els
sectors; ha sigut especialment fort a la Franja Nord de la Pallaresa i a l'extrem nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i la
Pallaresa a on s'han format plaques dures en sud i est i han quedat deflactades les orientacions nord i oest. A l'Aran
el vent ha sigut més suau i s'han format plaques toves a totes les orientacions, essent més dures a la meitat sud que
a la meitat nord.
El perill d'allaus a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa és MARCAT (3); a l'Aran el perill és per allaus de placa de mida
mitjana a qualsevol orientació pel pas d'una persona. A les hores centrals del dia les plaques seran més inestables i podran
caure de forma espontània petites allaus de placa de fons a les orientacions assolellada i pendents drets. A la Franja Nord
de la Pallaresa el perill és per allaus de placa de mida mitjana principalment en sud i est. El perill d'allaus a l'extrem nord
de la Ribagorçana-Vall Fosca i la Pallaresa és MODERAT (2) per la probabilitat d'allaus de placa petites pel pas d'una
persona. Aquestes plaques es localitzen en orientacions sud i est i seran més inestables en hores d'insolació. A la meitat
sud de la Ribagorçana-Vall Fosca i la Pallaresa el mantell segueix molt escàs i el perill es manté en FEBLE (1).
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24 H
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
Les plaques tendiran a anar-se estabilitzant, sobretot en orientacions assolellades. A la vessant nord es preveuen noves
precipitacions per diumenge que formaran petites noves plaques.
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS.
El proper butlletí s'emetrà: 18/02/2012
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

18/02/2012

Hora:

15:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

20/02/2012

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 20/02/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2) a l'extrem nord i FEBLE (1) a la resta.

Pallaresa

MODERAT (2) a l'extrem nord i FEBLE (1) a la resta.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa hi ha neu al terra des de fons de vall. En aquest sector els gruixos a 2200 metres varien entre
110-180 centímetres. A l’extrem nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa hi ha presència de neu a partir dels 1000-1200 metres
aproximadament essent esquiable a partir dels 1800 metres aproximadament. A la meitat sud el mantell continua sent inesquiable fins
dalt els cims. Els gruixos, allà a on hi ha presència de neu varien entre 10 i 30 centímetres a 2200 metres.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 20/02/2012
A l’Aran amb l’augment de les temperatures i la insolació d’ahir es van observar allaus de placa petites i mitjanes desencadenades pel
pas d’una persona i provocades artificialment; inclús també alguna allau petita espontània i de fons. Avui a mig matí ja es començaven a
veure noves purgues naturals i accidentals en vessants assolellats. A mesura que passi el dia, amb la insolació, el mantell en vessants
assolellats s’anirà inestabilitzant i es podran desprendre allaus de placa de mida mitjana a qualsevol orientació pel pas d’una persona
i inclús allaus petites de fons de forma espontània en pendents drets i herbosos. De cara a demà les allaus de placa seran de mida
petita i mitjana, es podran desencadenar pel pas d’una persona i es localitzaran en orientacions obagues i localment a cotes altes de les
orientacions assolellades. Per altra banda, aquesta nit passada s’ha format gebre de superfície que es manté en obagues i pendents
suaus de vessants assolellats, per aquesta propera nit es preveu nova formació de gebre. Les noves nevades amb vent moderat del
nord i nord-oest podran formar noves plaques de vent petites i toves a sobre d’aquest nivell de gebre, que actuarà com a capa feble, i
es podran desprendre pel pas d’una persona o inclús de forma espontània en pendents drets. Aquesta situació es preveu principalment
per la tarda de diumenge i per dilluns. A la Franja Nord de la Pallaresa el perill és per allaus de placa de mida mitjana principalment en
sud i est, més inestables en hores d’insolació i que tendiran a anar-se estabilitzant de cara a demà. Per aquests motius el perill d’allaus
a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa és MARCAT (3).
El perill d'allaus a l'extrem nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i la Pallaresa és MODERAT (2) per la probabilitat d'allaus de placa petites
pel pas d'una persona. Aquestes plaques es localitzen en orientacions sud i est i seran més inestables en hores d'insolació; de cara
a demà tendiran a anar-se estabilitzant. A la meitat sud de la Ribagorçana-Vall Fosca i la Pallaresa el mantell segueix molt escàs i el
perill es manté en FEBLE (1). En aquests sectors les precipitacions han de ser minses i no afectaran en l’estabilitat del mantell.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24 H
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
Les plaques antigues s’hauran anat estabilitzant de cara a dimarts tot i que amb el petit augment de temperatura i amb la insolació
poden inestabilitzar lleugerament les petites noves plaques que es formin a la vessant nord.
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS.
El proper butlletí s'emetrà: 20/02/2012
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

20/02/2012

Hora:

15:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

21/02/2012

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 21/02/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2) a l'extrem nord i FEBLE (1) a la resta.

Pallaresa

MODERAT (2) a l'extrem nord i FEBLE (1) a la resta.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa hi ha neu al terra des de fons de vall. En aquest sector els gruixos a 2200 metres varien entre
120-180 centímetres. A l’extrem nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa hi ha presència de neu a partir dels 1000-1200
metres aproximadament, essent esquiable a partir dels 1800 metres aproximadament. A la meitat sud el mantell continua inesquiable
fins dalt dels cims. Els gruixos, allà a on hi ha presència de neu, varien entre 10 i 30 centímetres a 2200 metres.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 21/02/2012
A l’Aran, amb l'augment de les temperatures i la insolació durant dissabte, van caure allaus de placa petites provocades pel pas d’una
persona i també algunes allaus petites espontànies de fons a cotes baixes assolellades. Diumenge el temps va canviar en passar un
front fred amb nevades (uns 5-10 centímetres de neu seca, de mitjana), vent fluix del nord-oest i un descens fort de temperatures
(mínimes avui dilluns de -12 a -15 graus). D'aquesta nevada cal esperar només algunes purgues (mida 1) en vessants assolellats al
centre el dia. Cal seguir parant atenció a les plaques de vent d'aspecte tou que hi ha a les obagues, des de cotes baixes, ja que en
terreny favorable a les allaus és fàcil i probable iniciar una fractura i poden tenir certa propagació; les allaus seran de mida suficient per
colgar una persona (mida 2). A la Franja Nord de la Pallaresa hi ha més plaques de vent sota colls i carenes orientats entre nord-est i sud,
ja que totes les nevades han estat amb vents més forts; és possible alguna allau de mida 2 al pas d'un grup nombrós de persones. El
perill és MARCAT (3) a l'Aran-Franja nord de la Pallaresa; l'extensió del perill s'ha reduït respecte al cap de setmana, però la inestabilitat
interna és encara destacable. Avui dilluns i demà dimarts les condicions seran similars, tot i que la temperatura pujarà una mica dimarts.
El perill d'allaus a l'extrem nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa és MODERAT (2) per la possibilitat d'alguna allau de
placa petita pel pas d'una persona. Aquestes plaques es localitzen sota colls i carenes protegits del vent en orientacions de nord-est
a sud. A la resta de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa el mantell segueix sent molt escàs, encrostat i estable i el perill es
manté en FEBLE (1).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24 H
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
Temps anticiclònic per als propers dies amb fort augment de les temperatures el dimecres; mantell humitejant-se. Augmentarà la
probabilitat d'allaus espontànies de fons a l'Aran en els habituals vessants herbosos assolellats. A la resta, sense canvis.
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER AUGMENT el perill d'allaus espontànies a l'Aran.
El proper butlletí s'emetrà: 21/02/2012
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

21/02/2012

Hora:

15:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

22/02/2012

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 22/02/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2) a l'extrem nord i FEBLE (1) a la resta.

Pallaresa

MODERAT (2) a l'extrem nord i FEBLE (1) a la resta.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa hi ha neu al terra des de fons de vall. En aquest sector els gruixos a 2200 metres
varien entre 110-170 centímetres. A l’extrem nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa hi ha presència de neu
a partir dels 1200-1400 metres, essent esquiable a partir dels 1800 metres aproximadament. A la meitat sud el mantell
continua inesquiable fins dalt dels cims. Els gruixos, allà a on hi ha presència de neu, varien entre 10 i 30 centímetres
a 2200 metres.
ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 22/02/2012
Comencen a pujar les temperatures; demà dimecres de forma important. A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa entrem en
una situació en què hi ha haurà un fort contrast entre vessants obacs i assolellats. Els vessants assolellats comencen a
encrostar-se lleugerament; a cotes baixes són possibles allaus de plaques de fons avui dimarts als llocs habituals, pales
herboses de fort pendent, més probables demà dimecres a migdia. Als vessants obacs el mantell es mantindrà sec i amb
capes febles internes que fins i tot poden seguir creixent; es manté, per tant, la probabilitat d'allaus de placa al pas d'una
persona en llocs de terreny propici i arrecerat del vent; a la meitat nord de l'Aran aquestes plaques de vent toves són més
extenses i poden trobar-se a cotes més altes. Les allaus seran de mida suficient per colgar una persona (mida 2). El perill
és MARCAT (3) a l'Aran-Franja nord de la Pallaresa; l'extensió del perill s'ha estès lleugerament respecte a ahir dilluns
a les solanes i augmenta la probabilitat de les espontànies.
El perill d'allaus a l'extrem nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa és MODERAT (2) per la possibilitat d'alguna
allau de placa petita pel pas d'una persona. Aquestes plaques es localitzen sota colls i carenes protegits del vent en
orientacions de nord-est a sud. A la resta de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa el mantell segueix sent molt
escàs, encrostat i estable i el perill es manté en FEBLE (1).
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24 H
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
Es mantindrà el temps anticiclònic per als propers dies amb temperatures clarament superiors a les habituals. Augmentarà
la probabilitat d'allaus espontànies de fons a l'Aran en els habituals vessants herbosos assolellats. A la resta, sense canvis.
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER AUGMENT el perill d'allaus espontànies a l'Aran.
El proper butlletí s'emetrà: 22/02/2012
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

22/02/2012

Hora:

15:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

23/02/2012

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 23/02/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2) a l'extrem nord i FEBLE (1) a la resta.

Pallaresa

MODERAT (2) a l'extrem nord i FEBLE (1) a la resta.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa hi ha neu al terra des de fons de vall. En aquest sector els gruixos a 2200 metres
varien entre 110-160 centímetres. A l’extrem nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa hi ha presència de neu
a partir dels 1200-1400 metres, essent esquiable a partir dels 1800 metres aproximadament. A la meitat sud el mantell
continua inesquiable fins dalt dels cims. Els gruixos, allà a on hi ha presència de neu, varien entre 10 i 30 centímetres
a 2200 metres.
ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 23/02/2012
Situació d'augment progressiu de les temperatures; demà dijous valors superiors a 0 graus a 2200 metres a migdia.
A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa hi ha un fort contrast entre vessants obacs i assolellats. Els vessants assolellats
s'encrosten lleugerament fins a cota alta de matinada; a cotes baixes són probables allaus de plaques de fons avui
dimecres als llocs habituals, pales herboses de fort pendent, més probables demà dijous a migdia. Als vessants obacs el
mantell es mantindrà sec i amb capes febles internes que fins i tot poden seguir creixent; es manté, per tant, la probabilitat
d'allaus de placa al pas d'una persona en llocs de terreny propici i arrecerat del vent; aquestes plaques de vent són toves
i més extenses per sota de 2400 metres i més locals i endurides a cotes més altes, però igualment inestables. Les allaus
seran de mida suficient per colgar una persona (mida 2), localment un grup (mida 3). El perill és MARCAT (3) a l'AranFranja nord de la Pallaresa; l'extensió del perill s'estén progressivament en les solanes i augmentant de cota a mesura
que avancin els dies.
El perill d'allaus a l'extrem nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa és MODERAT (2) per la possibilitat d'alguna
allau de placa petita pel pas d'un grup de persones. Aquestes plaques es localitzen sota colls i carenes protegits del vent
en orientacions de nord-est a sud. A la resta de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa el mantell segueix sent molt
escàs, encrostat i estable i el perill es manté en FEBLE (1).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24 H
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
Es mantindrà el temps anticiclònic per als propers dies amb temperatures clarament superiors a les habituals, força altes
divendres. Augmentarà la probabilitat d'allaus espontànies de fons a l'Aran en els habituals vessants herbosos assolellats
i de fusió superficials a cotes altes. A la resta, sense canvis.
Evolució del perill: EN AUGMENT el perill d'allaus espontànies a l'Aran.
El proper butlletí s'emetrà: 23/02/2012
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

23/02/2012

Hora:

15:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

24/02/2012

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 24/02/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2)

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2) a l'extrem nord i FEBLE (1) a la resta.

Pallaresa

MODERAT (2) a l'extrem nord i FEBLE (1) a la resta.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa hi ha neu al terra des de fons de vall. En aquest sector els gruixos a 2200 metres
varien entre 110-160 centímetres. A l’extrem nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa hi ha presència de neu
a partir dels 1200-1400 metres, essent esquiable a partir dels 1800 metres aproximadament. A la meitat sud el mantell
continua inesquiable fins dalt dels cims. Els gruixos, allà a on hi ha presència de neu, varien entre 10 i 30 centímetres
a 2200 metres.
ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 24/02/2012
Tot i la massa d'aire càlid que es va instal•lant sobre el Pirineu, la nuvolositat va en augment i frena l'ascens de les
temperatures. A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa hi ha un fort contrast entre vessants obacs i assolellats. La matinada
de divendres amb previsió de cel cobert el regel serà menor o inexistent i demà divendres de dia les temperatures seran
lleugerament superiors, sense que la fusió sigui massa significativa. Per tant, el problema principal se centra als vessants
obacs on el mantell es manté internament amb certa inestabilitat, ja que costa iniciar les fractures; el perill es limita a
llocs obacs de terreny molt propici, fortament inclinat i convex, i arrecerat del vent on són probables allaus de placa al
pas d'una persona. Les allaus seran de mida suficient per colgar una persona (mida 2), localment un grup (mida 3). El
perill es redueix a MODERAT (2) a l'Aran-Franja nord de la Pallaresa, ja que disminueixen els vessants propicis a les
allaus. No es descarta alguna allau molt local de placa de fons espontània a cotes baixes en pendents herbosos força
drets al migdia de dijous i divendres.
El perill d'allaus a l'extrem nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa és MODERAT (2) per la possibilitat d'alguna
allau de placa petita pel pas d'un grup de persones. Aquestes plaques es localitzen sota colls i carenes protegits del vent
en orientacions de nord-est a sud. A la resta de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa el mantell segueix sent molt
escàs, encrostat i estable i el perill es manté en FEBLE (1).
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24 H
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
Es mantindrà el temps anticiclònic per als propers dies amb temperatures superiors a les habituals. Els vessants obacs
tendiran a estabilitzar-se progressivament.
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS.
El proper butlletí s'emetrà: 24/02/2012
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

24/02/2012

Hora:

15:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

25/02/2012

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 25/02/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2)

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2) a l'extrem nord i FEBLE (1) a la resta.

Pallaresa

MODERAT (2) a l'extrem nord i FEBLE (1) a la resta.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa hi ha neu al terra des de fons de vall. En aquest sector els gruixos a 2200 metres
varien entre 110-160 centímetres. A l’extrem nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa hi ha presència de neu
a partir dels 1200-1400 metres, essent esquiable a partir dels 1800 metres aproximadament. A la meitat sud el mantell
continua inesquiable fins dalt dels cims. Els gruixos, allà a on hi ha presència de neu, varien entre 10 i 30 centímetres
a 2200 metres.
ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 25/02/2012
A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa hi ha un fort contrast entre vessants obacs i assolellats. El problema principal se
centra als vessants obacs on el mantell es manté internament amb certa inestabilitat, especialment on el mantell és menys
gruixut i les capes febles s'hi mostren més actives. En principi cada cop més costa iniciar les fractures; el perill es limita a
llocs obacs de terreny molt propici, fortament inclinat i convex, arrecerat del vent on són probables allaus de placa al pas
d'una persona. Les allaus seran de mida suficient per colgar una persona (mida 2), localment un grup (mida 3). El perill
es redueix a MODERAT (2) a l'Aran-Franja nord de la Pallaresa, ja que disminueixen els vessants propicis a les allaus.
D'altra banda en solanes fortament inclinades es preveu la caiguda de petites plaques de fons espontània sobretot en
pendents herbosos i relleus favorables.
El perill d'allaus a l'extrem nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa és MODERAT (2) per la possibilitat d'alguna
allau de placa petita pel pas d'un grup de persones. Aquestes plaques es localitzen sota colls i carenes protegits del vent
en orientacions de nord-est a sud. A la resta de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa el mantell segueix sent molt
escàs, encrostat i estable i el perill es manté en FEBLE (1).
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24 H
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
Els vessants obacs tendiran a estabilitzar-se progressivament.
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS.
El proper butlletí s'emetrà: 25/02/2012
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

25/02/2012

Hora:

15:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

27/02/2012

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 27/02/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3) fins la matinada de diumenge, MODERAT (2) resta de diumenge i dilluns.

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2) a l'extrem nord i FEBLE (1) a la resta.

Pallaresa

MODERAT (2) a l'extrem nord i FEBLE (1) a la resta.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa hi ha neu al terra des de fons de vall. En aquest sector els gruixos a 2200 metres varien entre
105-150 centímetres. A l’extrem nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa hi ha presència de neu a partir dels 1200-1400
metres, essent esquiable a partir dels 1800 metres aproximadament. A la meitat sud el mantell continua inesquiable fins dalt dels cims.
Els gruixos, allà a on hi ha presència de neu, varien entre 10 i 30 centímetres a 2200 metres.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 27/02/2012
La pujada de temperatures d'ahir ha donat lloc a força activitat de plaques humides des d'ahir divendres a l'Aran. Han estat plaques de
mida 1, 2 (possibilitat d'enterrar una persona)i fins a mida 3 (possibilitat d'enterrar un cotxe). S'han donat a totes les cotes de les solanes.
A tots els sectors ahir les temperatures màximes, entre 2000 i 2500 es van enfilar fins als 9-10 ºC i la radiació solar va ser forta. En
aquestes condicions, el mantell nival en obagues, ha baixat fins a 5 centímetres a les cotes que indicàvem abans i uns 8-10 cm a les
solanes de l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa. A la Ribagorçana Vall Fosca i a la Pallaresa, al estar la neu tan endurida, el descens
ha estat molt menor, entre 1-3 cm.
En general la neu s'ha escalfat i el mantell nival presenta un perfil de temperatures isoterm i amb valors més suaus que en dies passats.
De nit ha regelat mínimament en alguns sectors o pràcticament gens en d'altres.
A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa en superfície la neu s'ha transformat considerablement a les solanes i la humitat ha arribat fins al
capes intermitges del mantell; a cotes baixes fins a la base. S'espera que durant el dia d'avui continuï l'activitat d'allaus de neu humida
i que duri fins la matinada de demà. Aquestes allaus podran ser de mida 2 i fins i tot 3. Es donaran a les solanes en llocs pendents i
preferentment proclius al creep, com per exemple perfils convexos. A les obagues el problema és diferent, se centra en la possibilitat
de desencadenament d'allaus de placa. Cal dir que s'han anat estabilitzant i que cada cop costa més iniciar les fractures; el perill se
centra sobretot on el mantell és menys gruixut, principalment cotes mitges, en relleus convexos i principalment on hi ha capes febles.
No es descarta que puguin caure puntualment al pas d'una persona. En general seran de mida 2. El perill a l'Aran Franja Nord de la
Pallaresa és MARCAT (3) fins diumenge de matinada per la situació de fusió, passant la resta de diumenge i dilluns a MODERAT (2)
per l'estabilització de les solanes i per les plaques cada cop menys probables a desencadenar en les obagues.
El perill d'allaus a l'extrem nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa és MODERAT (2) per la possibilitat d'alguna allau de
placa petita pel pas d'un grup de persones. Aquestes plaques es localitzen sota colls i carenes protegits del vent en orientacions de
nord-est a sud. A la resta de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa el mantell segueix sent molt escàs, encrostat i estable i el
perill es manté en FEBLE (1).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24 H
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
Desaparició de la fusió.
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS.
El proper butlletí s'emetrà: 27/02/2012
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

27/02/2012

Hora:

15:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

28/02/2012

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 28/02/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2)

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2) a l'extrem nord i FEBLE (1) a la resta.

Pallaresa

MODERAT (2) a l'extrem nord i FEBLE (1) a la resta.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa hi ha neu al terra des de fons de vall. En aquest sector els gruixos a 2200 metres
varien entre 105-150 centímetres. A l’extrem nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa hi ha presència de neu
a partir dels 1200-1400 metres, essent esquiable a partir dels 1800 metres aproximadament. A la meitat sud el mantell
continua inesquiable fins dalt dels cims. Els gruixos, allà a on hi ha presència de neu, varien entre 10 i 30 centímetres
a 2200 metres.
ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 28/02/2012
Situació de temperatures altes que transformen la neu durant les hores de insolació i provoquen la caiguda espontània
d'allaus de fusió. En general la neu s'ha escalfat i el mantell nival presenta un perfil de temperatures isoterm i amb valors
més suaus que en dies passats. A l'Aran Franja Nord de la Pallaresa seran probables caigudes d'allaus de neu humida
a les solanes a totes les cotes. Aquestes allaus seran de mida petita i afectaran sobretot a terreny fortament inclinat i
sobretot en relleus favorables a la reptació, per exemple zones convexes.
De nit s'espera que amb el regel nocturn la situació s'estabilitzi però que tornin a caure allaus de fusió ja des de mig matí.
A les obagues de l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, el problema és diferent, se centra en la possibilitat de
desencadenament d'allaus de placa. Les zones més inestables són aquelles on el mantell és menys gruixut i per tant on
és mes fàcil iniciar les fractures al pas d'una persona. Són relleus principalment convexos i sobretot en cotes entre 2000 i
2700 metres. En general seran de mida petita (possibilitat d'enterrar una persona). Per tots aquest motius el perill a l'Aran
Franja Nord de la Pallaresa és MODERAT (2).
El perill d'allaus a l'extrem nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa és MODERAT (2) per la possibilitat d'alguna
allau de placa petita pel pas d'un grup de persones. Aquestes plaques es localitzen sota colls i carenes protegits del vent.
En congestes orientades al sud és possible la caiguda d'alguna purga de neu humida o fins i tot de mida petita en l'extrem
nord d'aquests dos sectors. A la resta de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa el mantell segueix sent molt escàs,
encrostat i estable i el perill es manté en FEBLE (1).
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24 H
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
Les altes temperatures continuaran afavorint la caiguda natural d'allaus de fusió.
Evolució del perill: EN ASCENS la fusió i ESTACIONARIES les plaques.
El proper butlletí s'emetrà: 28/02/2012
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

28/02/2012

Hora:

15:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

29/02/2012

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 29/02/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2)

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2) a l'extrem nord i FEBLE (1) a la resta.

Pallaresa

MODERAT (2) a l'extrem nord i FEBLE (1) a la resta.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa hi ha neu al terra des de fons de vall. En aquest sector els gruixos a 2200 metres varien
entre 105-150 centímetres. A l’extrem nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa hi ha presència de neu a partir
dels 1200-1400 metres, essent esquiable a partir dels 1800 metres aproximadament. A la meitat sud el mantell continua
inesquiable fins dalt dels cims. Els gruixos, allà a on hi ha presència de neu, varien entre 5 i 30 centímetres a 2200 metres.
ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 29/02/2012
L'augment de les temperatures sobtat divendres passat a donar lloc a nombroses allaus de fusió a totes les cotes de les
solanes, a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa. Aquestes allaus va arribar fins i tot a mida mitjana (possibilitat d'enterrar un
cotxe). Des d'aleshores s'ha mantingut la situació de fusió a les solanes però de mida petita (possibilitat d'enterrar una
persona). Amb les temperatures altes que es preveuen avui i demà pensem que continuarà la situació d'allaus espontànies
de fusió i de plaques de fons a cotes baixes amb suficient innivació en vessants sud. En vessants est i oest també n'hi
hauran però per sota dels 2600 metres. També serà possible la caiguda natural de cornises. Aquesta situació de fusió,
es donarà avui fins a la tarda-nit i demà des de mig matí fins al vespre. Durant les hores nocturnes s'imposa el procés
el regel que ajuda a estabilitzar les solanes.
A les obagues de l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, el problema és diferent, se centra en la possibilitat de
desencadenament d'allaus de placa. Les zones més inestables són aquelles on el mantell és menys gruixut i per tant
on és mes fàcil iniciar les fractures al pas d'una persona. Són relleus principalment convexos i sobretot en cotes entre
2000 i 2700 metres. En general seran de mida petita. Per tots aquest motius el perill a l'Aran Franja Nord de la Pallaresa
és MODERAT (2).
El perill d'allaus a l'extrem nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa és MODERAT (2) per la possibilitat d'alguna
allau de placa petita pel pas d'un grup de persones. Aquestes plaques es localitzen sota colls i carenes protegits del vent.
En congestes orientades al sud és possible la caiguda d'alguna purga de neu humida o fins i tot una allau de mida petita
en l'extrem nord d'aquests dos sectors. A la resta de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa el mantell segueix sent
molt escàs, encrostat i estable i el perill es manté en FEBLE (1).
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24 H
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
Les altes temperatures continuaran afavorint la caiguda natural d'allaus de fusió.
Evolució del perill: EN ASCENS la fusió i ESTACIONARIES les plaques.
El proper butlletí s'emetrà: 29/02/2012
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

29/02/2012

Hora:

15:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

01/03/2012

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 01/03/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3) durant les hores centrals del dia i MODERAT (2) a la resta

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2) a l'extrem nord i FEBLE (1) a la resta.

Pallaresa

MODERAT (2) a l'extrem nord i FEBLE (1) a la resta.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa hi ha neu al terra des de fons de vall. En aquest sector els gruixos a 2200 metres varien entre
105-150 centímetres. A l’extrem nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa hi ha presència de neu a partir dels 1200-1400
metres, essent esquiable a partir dels 1800 metres aproximadament. A la meitat sud el mantell continua inesquiable fins dalt dels cims.
Els gruixos, allà a on hi ha presència de neu, varien entre 5 i 30 centímetres a 2200 metres.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 01/03/2012
Seguim en la situació de fusió regel a la solana per una banda i per l'altre, a les obagues es mantenen capes febles internes actives amb
neu poc transformada per sobre. Amb les temperatures altes que es preveuen (isocero prevista a 3000 metres) pensem que continuarà
la situació d'allaus espontànies de fusió i de plaques de fons a cotes baixes amb suficient innivació en vessants sud, est i oest. També
serà possible la caiguda natural de cornises. Es preveu que les allaus de fusió i plaques humides siguin de mida 2 (possibilitat d'enterrar
una persona) i localment puguin assolir la mida mitjana ( possibilitat d'enterrar un cotxe).
Aquesta situació de fusió, es donarà durant les hores centrals de dia. Durant les hores nocturnes s'imposa el procés de regel i
l'estabilització de les solanes.
A les obagues de l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, el problema és diferent, persisteix la possibilitat de desencadenament d'allaus
de placa al pas d'una persona. Les zones més inestables són aquelles on el mantell és menys gruixut i per tant on és mes fàcil iniciar
les fractures al pas d'una persona. Són relleus principalment convexos i sobretot en cotes entre 2000 i 2700 metres. En general seran
de mida petita. El perill d'allaus a l'Aran Franja Nord de la Pallaresa és MARCAT (3) durant les hores centrals del dia per la fusió i
MODERAT (2) per la possibilitat d'allaus de placa en les obagues.
El perill d'allaus a l'extrem nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa és MODERAT (2) per la possibilitat d'alguna allau de placa
petita pel pas d'un grup de persones. Aquestes plaques es localitzen sota colls i carenes protegits del vent. En congestes orientades
al sud és possible la caiguda d'alguna purga de neu humida o fins i tot una allau de mida petita en l'extrem nord d'aquests dos sectors.
També es preveu la possibilitat de caiguda de cornises. A la resta de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa el mantell segueix
sent molt escàs, encrostat i estable i el perill es manté en FEBLE (1).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24 H
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
El descens de temperatures a partir de dissabte estabilitzarà les solanes.
Evolució del perill: EN DESCENS la fusió i ESTACIONARIES les plaques.
El proper butlletí s'emetrà: 01/03/2012
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

01/03/2012

Hora:

15:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

02/03/2012

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 02/03/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3) durant les hores centrals del dia i MODERAT (2) a la resta

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2) a l'extrem nord i FEBLE (1) a la resta.

Pallaresa

MODERAT (2) a l'extrem nord i FEBLE (1) a la resta.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa hi ha neu al terra des de fons de vall. En aquest sector els gruixos a 2200 metres varien entre
105-150 centímetres. A l’extrem nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa hi ha presència de neu a partir dels 1200-1400
metres, essent esquiable a partir dels 1800 metres aproximadament. A la meitat sud el mantell continua inesquiable fins dalt dels cims.
Els gruixos, allà a on hi ha presència de neu, varien entre 5 i 30 centímetres a 2200 metres.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 02/03/2012
Es manté la situació de temperatures altes amb valors màxims a 2200 metres entre 7 i 9ºC. Malgrat el regel nocturn de les solanes,
durant el dia la neu es transforma i va adquirint cada cop més humitat. Es preveu que aquesta nit el regel sigui menor. D'altra banda,
a les obagues la neu es manté freda i hi ha capes febles internes actives.
A l'Aran-Franja nord de la Pallaresa pensem que la situació de fusió continuarà. En vessants sud, est i oest amb pendents drets i
especialment sota roques i arbres, seran probables allaus espontànies de fusió i de plaques de fons a totes les cotes. També serà
possible la caiguda natural de cornises. Es preveu que les allaus de fusió i plaques humides siguin de mida petita (possibilitat d'enterrar
una persona) i localment puguin assolir la mida mitjana ( possibilitat d'enterrar un cotxe).
Aquesta situació de fusió, es donarà durant les hores centrals de dia. Durant les hores nocturnes el regel ajuda a l'estabilització de les
solanes. A les obagues persisteix la possibilitat de desencadenament d'allaus de placa al pas d'una persona. Les zones més inestables
són aquelles on el mantell és menys gruixut i per tant on és mes fàcil iniciar les fractures al pas d'una persona. Són relleus principalment
convexos i sobretot en cotes entre 2000 i 2700 metres. En general seran de mida petita. El perill d'allaus a l'Aran Franja Nord de la
Pallaresa és MARCAT (3) durant les hores centrals del dia per la fusió i MODERAT (2) per la possibilitat d'allaus de placa en les obagues.
El perill d'allaus a l'extrem nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa és MODERAT (2) per la possibilitat d'alguna allau de placa
petita pel pas d'un grup de persones. Aquestes plaques es localitzen sota colls i carenes protegits del vent. En congestes orientades
al sud és possible la caiguda d'alguna purga de neu humida o fins i tot una allau de mida petita en l'extrem nord d'aquests dos sectors.
També es preveu la possibilitat de caiguda de cornises. A la resta de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa el mantell segueix
sent molt escàs, encrostat i estable i el perill es manté en FEBLE (1).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24 H
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
Les precipitacions i el canvi de temperatures previstos a mig termini faran canviar el panorama actual
Evolució del perill: EN DESCENS la fusió i EN AUGMENT les plaques.
El proper butlletí s'emetrà: 02/03/2012
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

02/03/2012

Hora:

15:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

03/03/2012

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 03/03/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2)

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1) passant a MODERAT (2) demà per sobre de 2200 metres.

Pallaresa

FEBLE (1) passant a MODERAT (2) demà per sobre de 2200 metres.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa hi ha neu al terra des de fons de vall. En aquest sector els gruixos a 2200 metres varien
entre 105-150 centímetres. A l’extrem nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa hi ha presència de neu a partir
dels 1200-1400 metres, essent esquiable a partir dels 1800 metres aproximadament. A la meitat sud el mantell continua
inesquiable fins dalt dels cims. Els gruixos, allà a on hi ha presència de neu, varien entre 5 i 30 centímetres a 2200 metres.
ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 03/03/2012
Finalment ahir no es van donar allaus de fusió amb les dades que disposem actualment. Les obagues a cotes baixes
s'han anat humitejant superficialment per el persistent augment de la temperatura dels darrers dies. Amb les precipitacions
previstes per la matinada de dissabte s'espera que la humitat afecti al mantell per sota dels 2200 metres.
A l'Aran-Franja nord de la Pallaresa seran possibles caigudes espontànies d'allaus en general de mida purga (relativament
inofensives per la gent), localment de mida petita (possibilitat d'enterrar una persona). Aquestes allaus es podran donar
per sota dels 2200 metres en qualsevol orientació on hi hagi neu suficient. Pel que fa a l'activitat de muntanya cal anar
en compte amb relleus tipus trampa!
En obagues per sobre dels 2220 m persistirà la possibilitat de desencadenament d'allaus de placa al pas d'una persona.
Les zones més inestables són aquelles on el mantell és menys gruixut i per tant on és mes fàcil iniciar les fractures al
pas d'una persona. Són relleus principalment convexos i sobretot en cotes entre 2200 i 2700 metres. En general seran
de mida petita. El perill d'allaus a l'Aran Franja Nord és MODERAT (2).
El perill d'allaus a l'extrem nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa hi ha localment plaques que es localitzen
sota colls i carenes protegits del vent però que són difícils de desencadenar. En general el perill és FEBLE (1) però amb
les precipitacions previstes per demà no es descarta la formació de noves plaques petites en orientacions sud i est, i a
cotes altes. El perill passaria a ser MODERAT (2) per sobre de 2200 metres, FEBLE (1) per sota.
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24 H
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
Les precipitacions previstes per la setmana vinent faran canviar el panorama actual per la formació de noves plaques.
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT
El proper butlletí s'emetrà: 03/03/2012
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

03/03/2012

Hora:

15:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

05/03/2012

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 05/03/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2)

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1) passant a MODERAT (2) diumenge al vespre

Pallaresa

FEBLE (1) passant a MODERAT (2) diumenge al vespre

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa hi ha neu al terra per damunt de 1300 metres, esquiable en orientacions nord per
damunt de 1500 metres i de 1800 metres en vessants assolellats. En aquest sector els gruixos a 2200 metres varien entre
110-150 centímetres. A l’extrem nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa hi ha presència de neu a partir dels
1400 metres, essent esquiable a partir dels 1800 metres aproximadament. A la meitat sud el mantell continua inesquiable
fins dalt dels cims. Els gruixos, allà a on hi ha presència de neu, varien entre 10 i 30 centímetres a 2200 metres.
ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 05/03/2012
A l'Aran-Franja nord de la Pallaresa el divendres la neu va continuar humitejant-se per la fusió, sense que s'hagi reportat
activitat d'allaus de fusió. La matinada de dissabte ha començat a nevar per damunt de 1500-1600 metres i es manté el
temps variable a migdia de dissabte. Han caigut entre 5 i 20 centímetres de neu recent humida sense vent, damunt d'un
mantell que no ha pogut regelar durant la nit, almenys per sota de 2200 metres. Ambient força humit. Hi ha bon lligam
entre la neu recent i l'antiga. El perill d'allaus és MODERAT (2) ja que són probables allaus petites espontànies de neu
recent humida en vessants força drets, especialment en moments d'ullades de sol. No obstant, recordeu les plaques de
vent antigues que encara es mantenen en punts molt obacs amb arbres dispersos i convexitats pronunciades i que poden
desprendre's al pas d'una persona.
A la resta de sectors també ha nevat entre 5 i 15 centímetres, però han caigut en gran part directament damunt del terra.
Només s'espera alguna allaus petita espontània de neu recent humida en vessants força drets, especialment en moments
d'ullades de sol, allà on hi hagi mantell antic (orientacions nord per sobre de 2200 m bàsicament). El perill és FEBLE (1)
augmentant a MODERAT (2) a última hora de diumenge amb l'entrada de vent i formació d'algunes plaques de vent.
Per tant, a tots els sectors, atenció a l'evolució a partir de diumenge al migdia, en què un front fred donarà nevades amb
fort vent de component nord i descens tèrmic sobtat; situació de formació de plaques de vent inestables especialment a
l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa amb continuïtat durant dilluns.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24 H
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
A partir de diumenge al vespre s'iniciarà una situació de formació de plaques de vent amb vents fort del nord i temperatures
força baixes.
Evolució del perill: EN AUGMENT
El proper butlletí s'emetrà: 05/03/2012
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

05/03/2012

Hora:

15:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

06/03/2012

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 06/03/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2) a l'extrem nord i FEBLE (1) a la resta.

Pallaresa

MODERAT (2) a l'extrem nord i FEBLE (1) a la resta.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa hi ha neu al terra per damunt de 1400-1600 metres, esquiable en orientacions nord
per damunt de 1500 metres i de 1900 metres en vessants assolellats. En aquest sector els gruixos a 2200 metres varien
entre 110-150 centímetres. A l’extrem nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa hi ha presència de neu a partir
dels 1400 metres, essent esquiable a partir dels 1900-2000 metres aproximadament. A la meitat sud el mantell continua
inesquiable fins dalt dels cims. Els gruixos, allà a on hi ha presència de neu, varien entre 10 i 30 centímetres a 2200 metres.
ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 06/03/2012
Les noves nevades d'ahir i avui al matí han acumulat poc gruix; entre 5 i 10 centímetres en general a l'extrem nord. El vent
que ha acompanyat aquestes nevades ha format noves petites plaques de vent en orientacions sud i est, aquestes són
més importants a la Franja Nord de la Pallaresa i a l'extrem nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa, a on el
vent ha sigut més fort. A l'Aran és mantenen les plaques antigues en punts molt obacs amb arbres dispersos i convexitats
pronunciades; els nivells persistents que tenen a la base i en alguns punts la presència de gebre enterrat les fa inestables i
es poden desprendre al pas d'una persona. Aquestes plaques es localitzen principalment entre els 2200 i els 2600 metres.
La baixada de les temperatures ha endurit el mantell essent pràcticament inexistent la possibilitat d'activitat de fusió. A la
Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa la probabilitat de plaques és només a l'extrem nord on les condicions són similars
a la Franja Nord de la Pallaresa, a la resta dels sectors el mantell es manté molt escàs i endurit.
El perill d'allaus és MODERAT (2) a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa i a l'extrem nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i
de la Pallaresa. A la resta el perill es manté en FEBLE (1).
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24 H
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
El dimecres serà un dia assolellat i està previst que les temperatures pugin. Les plaques s'humitejaran i podran
desprendre's incús de forma espontània.
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT allà on hi ha presència de plaques i SENSE CANVIS a la resta.
El proper butlletí s'emetrà: 06/03/2012
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

06/03/2012

Hora:

15:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

07/03/2012

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 07/03/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2) a l'extrem nord i FEBLE (1) a la resta.

Pallaresa

MODERAT (2) a l'extrem nord i FEBLE (1) a la resta.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa hi ha neu al terra per damunt de 1400-1600 metres, esquiable en orientacions nord per damunt de
1500 metres i de 1900 metres en vessants assolellats. En aquest sector els gruixos a 2200 metres varien entre 110-150 centímetres.
A l’extrem nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa hi ha presència de neu a partir dels 1400 metres, essent esquiable a
partir dels 1900-2000 metres aproximadament. A la meitat sud el mantell continua inesquiable fins dalt dels cims. Els gruixos, allà a on
hi ha presència de neu, varien entre 10 i 30 centímetres a 2200 metres.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 07/03/2012
A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa s'han donat noves precipitacions , aproximadament 5 centímetres, que amb les nevades del cap
de setmana acumulen uns 15-20 centímetres de neu nova en total. En aquest sector el vent ha mogut la neu i ha format petites plaques
a cotes altes de les orientacions sud i est, que són més dures a la Franja Nord de la Pallaresa a on el vent ha bufat més fort. Avui al
vespre i demà el vent ha de girar a nord-est i també es formaran petites plaques a oest. Aquestes noves plaques seran especialment
inestables de cara a demà ja que amb l'augment de temperatures (fins a 8ºC) i la insolació es densificaran i puntualment podran arribar
a caure de forma espontània. En les obagues de l'Aran continuen presents les plaques antigues especialment en punts convexos i a
on el mantell sigui més prim però també hi ha un nivell de gebre enterrat a sota de la neu nova, principalment en zones de bosc obert,
que està actiu i que es pot desprendre al pas d'una persona. En general les plaques són de mida petita (pot arribar a enterrar a una
persona) però puntualment en zones més acumulades poden arribar a ser de mida mitjana (pot enterrar a un grup de persones). És
per aquests motius que el perill d'allaus a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa és MARCAT (3).
A l'extrem nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa el vent està treballant la neu nova que ha caigut i s'estan formant plaques
de vent en orientacions sud i est, amb el gir del vent d'avui al vespre i demà també es formaran plaques en sud-oest. Aquestes plaques
són de mida petita i en general són inestables al pas d'una persona, demà amb la insolació seran especialment inestables. A la resta
d'aquests dos sectors el mantell segueix escàs i endurit. El perill d'allau a l'extrem nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa
és MODERAT (2) i a la resta és FEBLE (1).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24 H
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
De cara a dijous ha de passar un nou front, amb la baixada de les temperatures les plaques en vessants assolellats tendiran a estabilitzarse.
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa i SENSE CANVIS a la resta.
El proper butlletí s'emetrà: 07/03/2012
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

07/03/2012

Hora:

15:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

08/03/2012

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 08/03/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2) a l'extrem nord i FEBLE (1) a la resta.

Pallaresa

MODERAT (2) a l'extrem nord i FEBLE (1) a la resta.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa hi ha neu al terra per damunt de 1400-1600 metres, esquiable en orientacions nord per damunt de
1500 metres i de 1900 metres en vessants assolellats. En aquest sector els gruixos a 2200 metres varien entre 110-150 centímetres.
A l’extrem nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa hi ha presència de neu a partir dels 1400 metres, essent esquiable a
partir dels 1900-2000 metres aproximadament. A la meitat sud el mantell continua inesquiable fins dalt dels cims. Els gruixos, allà a on
hi ha presència de neu, varien entre 10 i 30 centímetres a 2200 metres.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 08/03/2012
En general a tot el Pirineu les temperatures estan pujant de forma moderada i està humitejant el mantell, que serà especialment inestable
aquesta tarda. A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa s'han observat aquest matí petites purgues espontànies i accidentals. En aquest
sector el vent ha mogut la neu i ha format petites plaques a cotes altes de les orientacions oest, sud i est, que són més dures a la
Franja Nord de la Pallaresa a on el vent ha bufat més fort. Aquestes noves plaques seran especialment inestables aquesta tarda amb
l'augment de temperatures i la insolació i puntualment podran arribar a caure de forma espontània. En les obagues de l'Aran continuen
presents les plaques antigues especialment en punts convexos i a on el mantell sigui més prim però també hi ha un nivell de gebre
enterrat a sota de la neu nova, principalment en zones de bosc obert, que està actiu i que es pot desprendre al pas d'una persona.
En general les plaques són de mida petita (pot arribar a enterrar a una persona) però puntualment en zones més acumulades poden
arribar a ser de mida mitjana (pot enterrar a un grup de persones). De cara a demà un nou front acompanyat d'una baixada de les
temperatures endurirà el mantell i continuarà la formació de plaques en oest, sud i est. És per aquests motius que el perill d'allaus a
l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa és MARCAT (3).
A l'extrem nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa el vent està treballant la neu nova que ha caigut i ha format plaques de
vent en orientacions oest, sud i est. Aquestes plaques són de mida petita i en general són inestables al pas d'una persona, aquesta
tarda amb la insolació seran especialment inestables. De cara a demà seguirà la formació d'aquestes plaques. A la resta d'aquests dos
sectors el mantell segueix escàs i endurit. El perill d'allau a l'extrem nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa és MODERAT
(2) i a la resta és FEBLE (1).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24 H
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
No s'esperen canvis en l'estabilitat del mantell de cara a divendres.
Evolució del perill: SENSE CANVIS.
El proper butlletí s'emetrà: 08/03/2012
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

08/03/2012

Hora:

15:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

09/03/2012

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 09/03/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2) a l'extrem nord i FEBLE (1) a la resta.

Pallaresa

MODERAT (2) a l'extrem nord i FEBLE (1) a la resta.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa hi ha neu al terra per damunt de 1000-1100 metres, esquiable en orientacions nord
per damunt de 1400 metres i de 1800 metres en vessants assolellats. En aquest sector els gruixos a 2200 metres varien
entre 100-160 centímetres. A l’extrem nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa hi ha presència de neu a partir
dels 1200 metres, essent esquiable a partir dels 1900-2000 metres aproximadament. A la meitat sud el mantell continua
inesquiable fins dalt dels cims. Els gruixos, allà a on hi ha presència de neu, varien entre 10 i 30 centímetres a 2200 metres.
ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 09/03/2012
A l'Aran-Franja Nord de la pallaresa ha precipitat entre 5 i 10 centímetres, les precipitacions han anat acompanyades
d'una baixada de les temperatures que ha deixat neu a partir dels 1000 metres aproximadament. Actualment està bufant
el vent i està formant plaques a orientacions oest, sud i est a tot el sector. En les obagues de l'Aran continuen presents
els nivells de gebre enterrat en zones de bosc obert i de facetes en zones convexes i pendents drets que mantenen les
plaques inestables. En general les plaques són de mida petita (pot arribar a enterrar a una persona) però puntualment
en zones més acumulades poden arribar a ser de mida mitjana (pot enterrar a un grup de persones). De cara a demà
s'espera que les temperatures pugin i amb la insolació les plaques es densificaran i seran especialment inestable, no es
descarta que puguin caure purgues o petites allaus de placa de forma espontània, sobretot a les cotes baixes. És per
aquests motius que el perill d'allaus a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa es manté en MARCAT (3).
A l'extrem nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa el vent està treballant la neu nova que ha caigut i està
formant plaques de vent en orientacions oest, sud i est. Aquestes plaques són de mida petita, i en general són inestables
al pas d'una persona. De cara a demà amb la insolació i a la pujada de temperatures seran especialment inestables. A
la resta d'aquests dos sectors el vent s'ha endut la poca neu que ha caigut i el mantell segueix escàs i endurit. El perill
d'allau a l'extrem nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa és MODERAT (2) i a la resta és FEBLE (1).
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24 H
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
No s'esperen canvis en l'estabilitat del mantell de cara a dissabte.
Evolució del perill: SENSE CANVIS.
El proper butlletí s'emetrà: 09/03/2012
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

09/03/2012

Hora:

15:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

10/03/2012

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 10/03/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2) a l'extrem nord i FEBLE (1) a la resta.

Pallaresa

MODERAT (2) a l'extrem nord i FEBLE (1) a la resta.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa a cotes baixes la neu està marxant amb la insolació, hi ha presència de neu a partir
dels 1600-1700 metres essent esquiable per damunt de 1800-2000 metres. En aquest sector els gruixos a 2200 metres
varien entre 100-160 centímetres. A l’extrem nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa hi ha presència de neu
a partir dels 1800 metres, essent esquiable a partir dels 1900-2000 metres aproximadament. A la meitat sud el mantell
continua inesquiable fins dalt dels cims. Els gruixos, allà a on hi ha presència de neu, varien entre 10 i 30 centímetres
a 2200 metres.
ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 10/03/2012
A l'Aran les precipitacions es van acabar ahir al migdia amb acumulacions d’entre 5 i 10 centímetres, a la Franja Nord les
precipitacions van ser una mica més importants acumulant fins a 15 centímetres. El vent que ha bufat ha format plaques
a orientacions oest, sud i est a tot el sector, aquesta formació de plaques ha de continuar avui i demà. En les obagues de
l'Aran continuen presents els nivells de gebre enterrat en zones de bosc obert i de facetes en zones convexes i pendents
drets que mantenen les plaques inestables. En general les plaques són de mida petita (pot arribar a enterrar a una persona)
però puntualment en zones més acumulades poden arribar a ser de mida mitjana (pot enterrar a un grup de persones)
i es poden desprendre al pas d’una persona. A les hores centrals del dia amb la insolació les plaques es densificaran i
seran especialment inestable; no es descarta que puguin caure purgues o petites allaus de placa de forma espontània.
És per aquests motius que el perill d'allaus a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa es manté en MARCAT (3).
A l'extrem nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa el vent ha treballat la neu nova que ha caigut i ha format
plaques de vent en orientacions oest, sud i est. Aquestes plaques són de mida petita, i en general són inestables al pas
d'una persona. A les hores centrals del dia amb la insolació i a la pujada de temperatures seran especialment inestables.
A la resta d'aquests dos sectors el vent s'ha endut la poca neu que ha caigut i el mantell segueix escàs i endurit. El perill
d'allau a l'extrem nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa és MODERAT (2) i a la resta és FEBLE (1).
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24 H
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
Cal estar atent a les possibles noves precipitacions de cara a diumenge amb temperatures altes.
Evolució del perill: SENSE CANVIS.
El proper butlletí s'emetrà: 10/03/2012
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

10/03/2012

Hora:

15:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

12/03/2012

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 12/03/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2) a l'extrem nord i FEBLE (1) a la resta.

Pallaresa

MODERAT (2) a l'extrem nord i FEBLE (1) a la resta.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa a cotes baixes la neu està marxant amb la insolació, hi ha presència de neu a partir
dels 1600-1700 metres essent esquiable per damunt de 1800-2000 metres. En aquest sector els gruixos a 2200 metres
varien entre 100-160 centímetres.
A l’extrem nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa hi ha presència de neu a partir dels 1800 metres, essent
esquiable a partir dels 1900-2000 metres aproximadament. A la meitat sud el mantell continua inesquiable fins dalt dels
cims. Els gruixos, allà a on hi ha presència de neu, varien entre 10 i 30 centímetres a 2200 metres.
ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 12/03/2012
S’espera que els dies que venen siguin assolellats i amb un augment de temperatures, més important demà i sobretot
dilluns. En general a tots els sectors les petites plaques (que poden enterrar a una persona) de les orientacions sud
seran especialment inestables a les hores centrals del dia quan podran caure inclús de forma espontània. També seran
possibles, sobretot dilluns, purgues i petites allaus de fusió en pendents drets allà a on la neu nova s’hagi compactat menys
pel vent. La neu que pot caure en vessants assolellats és la de les últimes nevades ja que la neu antiga està molt endurida
i encrostada. A l’Aran també es mantenen actives les plaques en orientacions obagues amb els nivells de gebre enterrats
en zones de bosc obert i de facetes en zones convexes i pendents drets. Aquestes plaques en general són de mida petita
però poden arribar a ser de mida mitjana (arriben a enterrar un grup de persones) i es poden desencadenar pel pas d’una
persona. És per aquests motius que el perill d'allaus a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa es manté en MARCAT (3).
A l'extrem nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa les plaques de vent en orientacions oest, sud i est són més
petites i de forma més puntual en llocs resguardats del vent. A la resta d'aquests dos sectors el vent s'ha endut la poca
neu que ha caigut i el mantell segueix escàs i endurit. El perill d'allau a l'extrem nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i de
la Pallaresa és MODERAT (2) i a la resta és FEBLE (1).
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24 H
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
Es mantindran les temperatures altes i l’humitejament del mantell.
Evolució del perill: SENSE CANVIS.
El proper butlletí s'emetrà: 12/03/2012
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

12/03/2012

Hora:

15:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

13/03/2012

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 13/03/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2) a l'extrem nord i FEBLE (1) a la resta.

Pallaresa

MODERAT (2) a l'extrem nord i FEBLE (1) a la resta.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
El mantell a cotes baixes està marxant ràpidament amb la insolació, essent la presència de neu molt irregular. A
l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és esquiable per damunt de 1900 metres aproximadament en orientacions
assolellades i per damunt dels 1600 metres aproximadament en obagues . En aquest sector els gruixos a 2200 metres
varien entre 100-150 centímetres.
A l’extrem nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa hi ha presència de neu a partir dels 1800 metres, essent
esquiable a partir dels 1900-2000 metres aproximadament. A la meitat sud el mantell continua inesquiable fins dalt dels
cims. Els gruixos, allà a on hi ha presència de neu, varien entre 10 i 30 centímetres a 2200 metres.
ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 13/03/2012
Les temperatures estan pujant de forma moderada i amb la insolació el mantell a les orientacions assolellades s'humiteja
ràpidament. A les nits les temperatures també són altes i el regel és poc important. Les plaques noves que es van formar
a finals de la setmana passada a les orientacions oest, sud i est estan assentades però amb l'humitejament que s'està
produint i que ha de seguir el mantell en aquestes orientacions s'humitejarà molt i les crostes internes seran poc resistents.
Sobretot de cara a demà podran caure de forma espontània allaus de placa humida de mida petita a l'extrem nord de
la Pallaresa i de la Ribagorçana i inclús mitjana a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa que podran enterrar a un grup
de persones i també són probables petites allaus de fusió allà on la neu no estigui tan cohesionada. Les obagues de
l'Aran continuen fredes i seques i es mantenen les plaques antigues en zones convexes i pendents drets que es poden
desencadenar pel pas d'una persona, en general aquestes plaques són de mida petita. A la meitat sud de la Ribagorçana
i de la Pallaresa el mantell és molt escàs, tot i així s'està humitejant molt i no es descarta que pugui caure alguna purga
de fusió a les hores centrals del dia allà a on hi hagi neu de les orientacions assolellades.
És per aquests motius que el perill d'allaus a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa es manté en MARCAT (3). A l'extrem nord
de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa es manté en MODERAT (2) i a la resta FEBLE (1).
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24 H
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
Es mantindran les temperatures altes i l’humitejament del mantell.
Evolució del perill: SENSE CANVIS.
El proper butlletí s'emetrà: 13/03/2012
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

13/03/2012

Hora:

15:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

14/03/2012

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 14/03/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2) a l'extrem nord i FEBLE (1) a la resta.

Pallaresa

MODERAT (2) a l'extrem nord i FEBLE (1) a la resta.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
El mantell a cotes baixes segueix marxant amb la insolació, essent la presència de neu molt irregular. A l'Aran-Franja
Nord de la Pallaresa el mantell és esquiable per damunt de 1900 metres aproximadament en orientacions assolellades
i per damunt dels 1600 metres aproximadament en obagues . En aquest sector els gruixos a 2200 metres varien entre
100-150 centímetres.
A l’extrem nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa hi ha presència de neu a partir dels 1800 metres, essent
esquiable a partir dels 1900-2000 metres aproximadament. A la meitat sud el mantell hi és present a partir dels 2200
metres però continua inesquiable fins dalt dels cims. Els gruixos, allà a on hi ha presència de neu, varien entre 10 i 30
centímetres a 2200 metres.
ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 14/03/2012
Les temperatures es mantenen molt altes; ahir al migdia es va arribar als 10 graus a 2200 metres. Amb aquestes
temperatures i la insolació el mantell a les orientacions assolellades s'humiteja ràpidament i el poc regel nocturn
desapareix. Amb aquestes condicions les crostes internes segueixen fonent-se i tenen poca resistència; a mesura que es
vagi humitejant el mantell poden caure allaus de mida petita i inclús mitjana a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa que poden
arribar a ser espontànies. No es descarta que hi també hi pugui haver petites allaus de fusió allà on la neu no estigui tan
cohesionada. Les obagues de l'Aran continuen fredes i seques i es mantenen les plaques antigues en zones convexes i
pendents drets que es poden desencadenar pel pas d'una persona, en general aquestes plaques són de mida petita. A la
meitat sud de la Ribagorçana i de la Pallaresa el mantell és molt escàs, tot i així s'està humitejant molt i no es descarta que
pugui caure alguna bola o purga de fusió a les hores centrals del dia allà a on hi hagi neu de les orientacions assolellades.
És per aquests motius que el perill d'allaus a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa es manté en MARCAT (3). A l'extrem nord
de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa es manté en MODERAT (2) i a la resta FEBLE (1).
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24 H
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
Es mantindran les temperatures altes i l’humitejament del mantell.
Evolució del perill: SENSE CANVIS.
El proper butlletí s'emetrà: 14/03/2012
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

14/03/2012

Hora:

15:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

15/03/2012

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 15/03/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2) a l'extrem nord i FEBLE (1) a la resta.

Pallaresa

MODERAT (2) a l'extrem nord i FEBLE (1) a la resta.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
El mantell en general s'està fonent ràpidament, sobretot a cotes baixes és molt irregular. A l'Aran-Franja Nord de la
Pallaresa el mantell és esquiable per damunt de 1900 metres aproximadament en orientacions assolellades i per damunt
dels 1600 metres aproximadament en obagues . En aquest sector els gruixos a 2200 metres varien entre 100-150
centímetres.
A l’extrem nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa hi ha presència de neu a partir dels 1900 metres, essent
esquiable a partir dels 2000-2200 metres aproximadament. A la meitat sud el mantell hi és present a partir dels 2200 metres
en nord i dels 2500 metres en sud però continua inesquiable fins dalt dels cims. Els gruixos, allà a on hi ha presència de
neu, varien entre 10 i 30 centímetres a 2200 metres.
ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 15/03/2012
Les temperatures es mantenen molt altes tan de dia com de nit assolint valors de fins a 12 graus al migdia i entre 4 i 6
graus a la nit a 2200 metres. Amb aquestes temperatures i la insolació el mantell a les orientacions assolellades s'humiteja
ràpidament i el poc regel nocturn desapareix. El mantell es va fonent tant superficial com internament i pot donar lloc a
petites allaus de fusió i també de placa humida de mida petita en general però que poden arribar a ser de mida mitjana
a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa; aquestes allaus cauran de forma espontània. Les obagues també es van humitejant
però encara són possibles petites allaus de placa en pendents drets i convexos a on es mantenen els nivells inestables
interns; aquestes plaques es localitzen a cotes mitges de les orientacions nord i nord-est. A la meitat sud de la Ribagorçana
i de la Pallaresa el mantell segueix sent molt escàs.
És per aquests motius que el perill d'allaus a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa i a l'extrem nord de la Ribagorçana-Vall
Fosca i de la Pallaresa és MODERAT (2). A la meitat sud de la Ribagorçana i de la Pallaresa es manté en FEBLE (1).
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24 H
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
De cara a divendres han de baixar les temperatures i el mantell tendirà a estabilitzar-se lleugerament.
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS.
El proper butlletí s'emetrà: 15/03/2012
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

15/03/2012

Hora:

15:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

16/03/2012

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 16/03/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2) a l'extrem nord i FEBLE (1) a la resta.

Pallaresa

MODERAT (2) a l'extrem nord i FEBLE (1) a la resta.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
El mantell en general s'està fonent ràpidament, sobretot a cotes baixes és molt irregular. A l'Aran-Franja Nord de la
Pallaresa el mantell és esquiable per damunt de 1900 metres aproximadament en orientacions assolellades i per damunt
dels 1600 metres aproximadament en obagues . En aquest sector els gruixos a 2200 metres varien entre 80-140
centímetres.
A l’extrem nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa hi ha presència de neu a partir dels 1900 metres, essent
esquiable a partir dels 2000-2200 metres aproximadament. A la meitat sud el mantell hi és present a partir dels 2200 metres
en nord i dels 2500 metres en sud però continua inesquiable fins dalt dels cims. Els gruixos, allà a on hi ha presència de
neu, varien entre 10 i 30 centímetres a 2200 metres.
ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 16/03/2012
Avui les temperatures es mantenen molt altes (valors de fins a 12 graus al migdia i entre 4 i 6 graus a la nit a 2200
metres). Amb aquestes temperatures i la insolació el mantell a les orientacions assolellades segueix molt humit i el poc
regel nocturn desapareix. El mantell es va fonent tant superficial com internament i pot donar lloc a petites allaus de fusió
i també de placa humida de mida petita en general però que poden arribar a ser de mida mitjana a l'Aran-Franja Nord
de la Pallaresa; aquestes allaus poden caure de forma espontània. Demà han de començar a baixar les temperatures
i el mantell tendirà a estabilitzar-se però de cara a la tarda - vespre no es descarta que hi hagi precipitacions i a cotes
baixes la pluja podrà donar lloc a allaus de fusió allà on hi hagi neu. A l'Aran les obagues també es van humitejant però
encara són possibles petites allaus de placa en pendents drets i convexos a on es mantenen els nivells inestables interns;
aquestes plaques es localitzen a cotes mitges de les orientacions nord i nord-est. A la meitat sud de la Ribagorçana i de
la Pallaresa el mantell segueix sent molt escàs.
És per aquests motius que el perill d'allaus a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa i a l'extrem nord de la Ribagorçana-Vall
Fosca i de la Pallaresa és MODERAT (2). A la meitat sud de la Ribagorçana i de la Pallaresa es manté en FEBLE (1).
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24 H
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
Per dissabte les temperatures han de seguir baixant i estabilitzant el mantell. Pel vespre s'esperen noves precipitacions
en forma de tempestes tot i que febles i minses.
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS.
El proper butlletí s'emetrà: 16/03/2012
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

16/03/2012

Hora:

15:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

17/03/2012

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 17/03/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2) de dia, FEBLE (1) durant la nit.

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1)

Pallaresa

FEBLE (1)

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
El mantell en general s'està fonent ràpidament, sobretot a cotes baixes és molt irregular. A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell
és esquiable per damunt de 1900 metres aproximadament en orientacions assolellades i per damunt dels 1600 metres aproximadament
en obagues . En aquest sector els gruixos a 2200 metres varien entre 80-140 centímetres.
A l’extrem nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa hi ha presència de neu a partir dels 1900 metres, essent esquiable a partir
dels 2000-2200 metres aproximadament. A la meitat sud el mantell hi és present a partir dels 2200 metres en nord i dels 2500 metres
en sud però continua inesquiable fins dalt dels cims. Els gruixos, allà a on hi ha presència de neu, varien entre 10 i 30 centímetres
a 2200 metres.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 17/03/2012
Durant tota la setmana el mantell ha estat sotmès a temperatures ben altes amb màximes, a 2200 metres, que han oscil•lat entre els
8 i 12 ºC i temperatures mínimes entre els 3 i 5ºC. La neu s'humiteja força durant el dia i es regela de nit en les orientacions de est a
nord-oest i tant sols les obagues nord i nord-est mantenen encara la neu freda.
A 'Aran Franja Nord de la Pallaresa són probables caigudes espontànies d'allau de fusió de mida petita, localment mitjanes en algun
indret convex, sota roques o punts més foscos que afavoreixin la fusió per la insolació. Aquestes allaus es trobaran sobretot en
orientacions est sud i oest i seran sobretot des de mig matí fins la tarda-vespre. A nivell de circulació cal evitar les zones de trampa com
relleus deprimits sota de pales solanes en les hores centrals del dia. Serà possible també la caiguda espontània de cornises. De cara a
la nit el mantell es regelarà i s'estabilitzarà. Residualment en obagues nord i nord-est , entre 2000-2300 metres, es pot mantenir alguna
placa de vent antiga que es podria despendre en relleus molt favorables i al pas d'un grup de persones. En resum el perill d'allaus a
l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa és MODERAT (2) durant el dia per les allaus de fusió espontànies i FEBLE (1) durant la nit ja que
amb el regel la neu s'estabilitzarà.
A la resta de sectors el perill és FEBLE (1) ja que el mantell és molt escàs i tot i que es fon, la probabilitat de caigudes d'allaus de fusió
se centra sols en llocs molt concrets. Bàsicament seran possibles allaus de fusió en acumulacions antigues que es troben principalment
a l'extrem nord de la Ribagorçana i de la Pallaresa, on hi ha més presència de neu. Aquestes allaus es donaran a les hores centrals
del dia seran de mida purga (relativament inofensives per les persones) localment de mida petita (possibilitat d'enterrar una persona).
Per la nit el mantell es regelarà i s'estabilitzarà.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24 H
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
Amb les precipitacions previstes de cara a diumenge és possible que es formin plaques en obagues a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa.
Evolució del perill: EN LLEUGER ASCENS a l'Aran Franja Nord de la Pallaresa, ESTACIONARI a la resta.
El proper butlletí s'emetrà: 17/03/2012
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

17/03/2012

Hora:

15:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

19/03/2012

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 19/03/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2) a l’extrem nord, FEBLE (1) a la resta.

Pallaresa

MODERAT (2) a l’extrem nord, FEBLE (1) a la resta.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
El mantell en general s'està fonent ràpidament, sobretot a cotes baixes és molt irregular. A l'Aran-Franja Nord de la
Pallaresa el mantell és esquiable per damunt de 1900 metres aproximadament en orientacions assolellades i per damunt
dels 1600 metres aproximadament en obagues . En aquest sector els gruixos a 2200 metres varien entre 80-140
centímetres.
A l’extrem nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa hi ha presència de neu a partir dels 1900 metres, essent
esquiable a partir dels 2000-2200 metres aproximadament. A la meitat sud el mantell hi és present a partir dels 2200 metres
en nord i dels 2500 metres en sud però continua inesquiable fins dalt dels cims. Els gruixos, allà a on hi ha presència de
neu, varien entre 10 i 30 centímetres a 2200 metres.
Amb les noves precipitacions previstes hi haurà presència de neu a partir dels 1200 metres.
ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 19/03/2012
Les temperatures estan baixant, avui al matí es registraven valors de -2 i -3 graus a 2200 metres. La baixada de les
temperatures afavoreix el regel nocturn tot i així per avui continuen sent probables caigudes espontànies de petites allaus
de fusió a les orientacions est, sud i oest fins a la tarda - vespre. A nivell de circulació cal evitar les zones de trampa com
relleus deprimits sota de pales solanes a les hores centrals del dia. A l’Aran residualment en obagues nord i nord-est , entre
2000-2300 metres, es pot mantenir alguna placa de vent antiga que es podria despendre en relleus molt favorables i al pas
d'un grup de persones. De cara a demà les temperatures han de seguir baixant i el mantell es regelarà de nit i serà més
difícil que s’humitegi amb la insolació, tot i així no es descarta alguna purga o allau petita fins al migdia, a partir de llavors
s’ha d’ennuvolar i poden caure ruixats dispersos, més importants de cara a dilluns. Aquests ruixats aniran acompanyats
de vent de l’oest de fins a 50 km/h i poden formar petites plaques de vent a les orientacions est, les plaques podran
desprendre’s al pas d’una persona excepte allà on no hi ha neu antiga, sobretot a la meitat sud de la Ribagorçana - Vall
Fosca i de la Pallaresa, que seran més estables i només localment podran arribar a desprendre’s per un grup de persones.
El perill d'allaus a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa és MODERAT (2). A l’extrem nord de la Ribagorçana – Vall Fosca i
de la Pallaresa el perill passarà a MODERAT (2) demà a la tarda i a la meitat sud dels sectors es mantindrà en FEBLE (1).
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24 H
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
De cara a dimarts han de seguir les precipitacions i la formació de plaques.
Evolució del perill: EN LLEUGER ASCENS.
El proper butlletí s'emetrà: 19/03/2012
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

19/03/2012

Hora:

15:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

20/03/2012

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 20/03/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

FEBLE (1)

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1)

Pallaresa

FEBLE (1)

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
Les nevades febles del cap de setmana han deixat un petita espolsinada de neu damunt de la neu antiga. En tot cas no
han fet variar gaire l'esquiabilitat de la neu.. A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és esquiable per damunt de
1900 metres aproximadament en orientacions assolellades i per damunt dels 1600 metres aproximadament en obagues .
En aquest sector els gruixos a 2200 metres varien entre 80-140 centímetres.
A l’extrem nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa hi ha presència de neu a partir dels 1900 metres, essent
esquiable a partir dels 2000-2200 metres aproximadament. A la meitat sud el mantell hi és present a partir dels 2200 metres
en nord i dels 2500 metres en sud però continua inesquiable fins dalt dels cims. Els gruixos, allà a on hi ha presència de
neu, varien entre 10 i 30 centímetres a 2200 metres.
ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 20/03/2012
Dissabte les temperatures van baixar fortament i la neu humida, de la fusió de la setmana passada, s'ha regelat i endurit
fortament. També va nevar molt feblement a l'Aran Franja Nord de la Pallaresa i de forma inapreciable a la resta d'indrets.
Localment les precipitacions van ser en forma de xàfecs, i localment en forma de neu granulada. Com a màxim s'han
enregistrat gruixos de neu recent de fins a 10 mil•límetres a 2200 metres a l'extrem nord de la Pallaresa.
El mantell nival està molt endurit i compactat a la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall fosca. A l'Aran Franja Nord de la
Pallaresa i a l'extrem nord de la Pallaresa i la Ribagorçana, molt localment poden haver-se format petites plaques de neu
ventada que podrien caure al pas d'un grup de persones. En principi aquestes plaques tenen bon lligam amb la crosta
que hi ha per sota i en tot cas es considera que poden ser de mida purga (inofensives relativament per la gent a menys
que es donin en zones de trampa). Amb el reforç del vent de component nord aquesta neu recent s'anirà mobilitzant a les
zones on encara no ho hagi fet, com per exemple a l'extrem nord de l'Aran, i continuarà la formació de plaques petites
en orientacions sud i est, localment en sud-oest demà al final del dia pel canvi vent a component est. En general aquests
plaques cauran al pas d'un grup de persones però no es descarta que en algun indret on hi hagi neu granulada a la base
ho puguin fer al pas d'una persona.
A tots els sectors el perill és FEBLE (1).
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24 H
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
De cara a dimecres amb les precipitacions previstes, podrà nevar a cotes altes i formar noves plaques. Per sota, les
pluges podran donar allaus de fusió.
Evolució del perill: EN LLEUGER ASCENS.
El proper butlletí s'emetrà: 20/03/2012
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

20/03/2012

Hora:

15:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

21/03/2012

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 21/03/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

FEBLE (1) passant progressivament a MARCAT (3) demà per les precipitacions
previstes

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1) passant progressivament a MODERAT (2) demà per les precipitacions
previstes

Pallaresa

FEBLE (1) passant progressivament a MODERAT (2) demà per les precipitacions
previstes

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
Les nevades febles del cap de setmana i la matinada d'avui han deixar un petita espolsinada de neu damunt de la neu antiga. En tot
cas no han fet variar gaire l'esquiabilitat de la neu. Amb les precipitacions previstes de cara a demà dimecres sí que hi pot haver canvis
destacables. Actualment a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és esquiable per damunt de 1900 metres aproximadament en
orientacions assolellades i per damunt dels 1600 metres aproximadament en obagues . En aquest sector els gruixos a 2200 metres
varien entre 80-140 centímetres.
A l’extrem nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa hi ha presència de neu a partir dels 1900 metres, essent esquiable a partir
dels 2000-2200 metres aproximadament. A la meitat sud el mantell hi és present a partir dels 2200 metres en nord i dels 2500 metres
en sud però continua inesquiable fins dalt dels cims. Els gruixos, allà a on hi ha presència de neu, varien entre 10 i 30 centímetres
a 2200 metres.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 21/03/2012
Actualment el mantell nival es troba endurit a causa del refredament que hi ha hagut després del període de fusió de la setmana
passada. Des del cap de setmana fins la matinada d'avui dimarts s'han donat precipitacions febles i xàfecs que a l'Aran han deixat un
màxim de 10 cm de neu recent freda damunt de la neu endurida i que en la resta de sectors ha estat una enfarinada damunt del terra
a causa de la mancança de base de neu. Localment aquestes precipitacions han estat en forma de neu granulada.
Avui dimarts, el mantell es mostra força estabilitzat i el perill és FEBLE (1) a tots els sectors. De cara a avui al vespre s'han d'iniciar les
precipitacions en forma de ruixat i de cara a demà hi ha d'haver precipitacions abundants a tots els sectors amb vent de component
sud i est. Amb aquesta predicció es preveu la formació de plaques de vent en orientacions oest, nord i nord-est. Aquestes plaques
han de formar-se a la Ribagorçana Vall Fosca i a la Pallaresa damunt del terra. Per això, fins que no es formi una base regular, no
es preveu que les plaques que es puguin desencadenar puguin ser mitjanes si no més aviat de mida petita (possibilitat d'enterrar una
persona). Per això es preveu que el perill a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el perill passarà a ser MODERAT (2) demà. Es
podrien desencadenar allaus de placa de mida petita al pas d'una persona en orientacions oest, nord i nord-est. A l'Aran-Franja Nord
de la Pallaresa es formaran plaques petites, localment poden ser de mida mitjana (possibilitat d'enterrar un cotxe), que es dipositaran
damunt de la neu recenti incohesiva caiguda en els darrers dies. Al mateix temps, l'efecte d'augment de la temperatura pel fogony farà
que aquestes plaques fins i tot es puguin desencadenar de forma espontània. El perill a l'Aran Franja-Nord de la Pallaresa passaria
a ser MARCAT (3) per la caiguda de plaques fins i tot de forma espontània, de mida petita, en llocs més arrecerats de mida mitjana,
en orientacions oest, nord i nord-est.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24 H
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
És possible que la matinada de dijous continuí nevant i ventant de manera que el procés de formació de plaques continuaria donant-se.
Evolució del perill: EN LLEUGER ASCENS.
El proper butlletí s'emetrà: 21/03/2012
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

21/03/2012

Hora:

15:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

22/03/2012

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 22/03/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2) avui passant a MARCAT (3) demà

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2) avui passant a MARCAT (3) demà

Pallaresa

MODERAT (2) avui passant a MARCAT (3) demà

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
Les nevades que s'han donat des d'ahir, han deixat una fina capa de neu des dels 1000 metres. En pujar la cota a migdia fins a 1800
metres aquesta neu anirà desapareixent. Actualment no canvia massa l'esquiabilitat de la neu a tots els sectors, potser de cara a demà
amb els gruixos previstos hi haurà canvis més significatius. Actualment, a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és esquiable per
damunt de 1900 metres aproximadament en orientacions assolellades i per damunt dels 1600 metres aproximadament en obagues .
En aquest sector els gruixos a 2200 metres varien entre 85-150 centímetres.
A l’extrem nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa hi ha presència de neu a partir dels 1900 metres, essent esquiable a partir
dels 2000-2200 metres aproximadament. A la meitat sud el mantell hi és present a partir dels 2200 metres en nord i dels 2500 metres
en sud però continua inesquiable fins dalt dels cims. Els gruixos, allà a on hi ha presència de neu, varien entre 20 i 40 centímetres
a 2200 metres.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 22/03/2012
Les precipitacions que s'estan donant amb vent del sud i sud-est es van iniciar ahir amb cota de neu força baixa ahir- uns 1000 metrespujant avui fins a uns 1800 metres al migdia d'avui. Fins a migdia s'han acumulat uns 10 cm de neu recent que amb el vent, han format
plaques en oest, nord i nord-est. La base d'aquesta nevada ha estat en la majoria dels cassos en forma de neu granulada. A l'AranFranja Nord de la Pallaresa la neu ha caigut damunt de neu recent poc cohesiva de dies anteriors. A la resta de sectors la majoria de la
nevada ha caigut damunt del terra excepte a l'extrem nord de la Pallaresa i de la Ribagorçana on hi havia més continuïtat de la neu vella.
A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa les plaques de vent que s'estan formant són actualment de mida petita podran caure fàcilment, de
forma espontània, per la presència de capes febles. Amb la reactivació de la nevada al final del dia d'avui es preveu que les plaques
puguin ser de mida mitjana però que es puguin despendre pel pas d'una persona de cara a demà. Aquestes plaques es trobaran en
orientacions de oest fins a nord-est i per sobre dels 2000 metres. Per sota si les precipitacions acumulen suficientment neu poden
caure allaus de neu recent humida de forma espontània. No es descarta que puntualment puguin caure allaus de placa en obagues
que puguin arrossegar neu antiga, amb pla de lliscament de capes febles enterrades i que per tant puguin ser de mida mitjana. El perill
d'allaus a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa és MODERAT (2) avui passant a MARCAT (3) demà.
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa les plaques que s'han format actualment són petites i disperses a l'extrem sud i més
contínues a l'extrem nord d'ambdós sectors. Es troben en orientacions nord, nord-oest i nord-est i conforme vagi nevant s'aniran fent
extenses i més gruixudes. Actualment són susceptibles de caure al pas d'una persona segons els tests d'estabilitat. De cara a demà
les plaques podrien fins i tot ser de mida mitjana en les mateixes orientacions i podrien caure també pel pas d'una persona. El perill
d'allaus avui és MODERAT (2) a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa avui passant a MARCAT (3) demà.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24 H
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
Les plaques e vent es mantindran inestables
Evolució del perill: ESTACIONARI o EN LLEUGER ASCENS.
El proper butlletí s'emetrà: 22/03/2012
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

22/03/2012

Hora:

15:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

23/03/2012

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 23/03/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3)

Ribagorçana-Vall Fosca

MARCAT (3)

Pallaresa

MARCAT (3)

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
Les nevades que s'han donat des d'ahir, han deixat una fina capa de neu des dels 1000 metres. A l'Aran Franja Nord de
la Pallaresa amb la neu recent caiguda el mantell ha passat a ser continu des dels 1800 metres en sud i dels 1300 m en
nord . En aquest sector els gruixos a 2200 metres varien entre 140-180 centímetres.
A la resta de sectors és esquiable des dels 1600 metres tant en nord com en sud. Els gruixos han passat a ser de 40 a
90 centímetres a 2200 metres. A tots els sectors, amb el vent del sud, a cotes altes hi ha sobreacumulacions en nord.
ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 23/03/2012
Ha nevat a tots els sectors i continua fent-ho a migdia d'avui dijous. Continuarà nevant fins la tarda amb gruixos estimats
de fins a 20 cm més. La cota de neu ha variat amb neu més freda a l'inici d'ahir pujant la cota fins a 1800 metres després
per tornar a baixar fins als 1000 metres, més alta a l'Aran. En total s'han acumulat entre 70-90 cm de neu recent, en
general bastant humida a tots els sectors i puntualment gruixos menors a l'extrem nord de l'Aran. Amb el vent del sud
s'han format a tots els sectors per sobre dels 2200 metres, plaques de vent en tots els quadrants des d'oest fins a nordest. i de neu recent humida de mida petita (possibilitat d'enterrar una persona).
A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, l'existència de capes febles fa que l'activitat espontània sigui més probable. A la resta
de sectors les allaus de placa poden caure avui per sobrecàrrega feble. De cara a demà amb l'ascens de temperatures
i l'obertura de clarianes es preveu l'activitat espontània d'allaus a tots els sectors. Seran de placa en vessants d'oest a
nord-est però amb el gir de vent a nord, se'n formaran de noves en sud i est per sobre de 2600 metres. Per sota dels
2200 metres, on el vent no ha treballat la neu, es preveu la caiguda espontània d'allaus de neu recent humida petites a la
Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa i de mida mitjana a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa. Pel que fa a la mida de les
plaques seran mitjanes arreu, localment alguna de mida gran a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa a les obagues ja que
pot arrossegar neu fins a capes febles antigues. A tots els sectors el perill d'allaus és MARCAT (3).
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24 H
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
Les plaques de vent es mantindran inestables
Evolució del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà: 23/03/2012
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

23/03/2012

Hora:

15:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

24/03/2012

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 24/03/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3)

Ribagorçana-Vall Fosca

MARCAT (3)

Pallaresa

MARCAT (3)

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
Les nevades que s'han donat, han deixat una fina capa de neu des dels 1000-1100metres. A l'Aran Franja Nord de la
Pallaresa amb la neu recent caiguda el mantell ha passat a ser continu des dels 1800 metres en sud i dels 1300 m en
nord . En aquest sector els gruixos a 2200 metres varien entre 140-180 centímetres.
A la resta de sectors és esquiable des dels 1600 metres tant en nord com en sud. Els gruixos han passat a ser de 40 a 90
centímetres a 2200 metres. A tots els sectors, amb el vent del sud, a cotes altes hi ha sobreacumulacions en nord. Amb
l'augment tèrmic, a les solanes s'anirà retirant la neu de les cotes baixes.
ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 24/03/2012
Ahir a la tarda- vespre va parar de nevar. En tot l'episodi, a 2200 metres s'han enregistrat des de 30 milímetres de
precipitació (a l'extrem nord de l'Aran) i fins a 170 mm a la Ribagorçana. En gruix de neu recent s'han acumulat fins a
70-100 cm de neu recent, en general bastant humida a tots els sectors i puntualment gruixos menors a l'extrem nord de
l'Aran. Gran part de la neu acumulada ha estat en forma de neu rodona. Amb el vent del sud s'han format a tots els sectors
per sobre dels 2200 metres, plaques de vent en tots els quadrants des d'oest fins a nord-est. Per sota dels 2200 metres la
neu és recent humida. Amb l'augment de la temperatura d'avui i el previst per demà la neu seguirà humidificant-se d'est
fins a oest. A les obagues es refreda de nit, sobretot en superfície.
S'han donat caigudes espontànies d'allaus de mida petita (allaus que típicament poden arribar a enterrar una persona) i
de mida mitjana (possibilitat d'enterrar un cotxe). Durant el cap de setmana es preveu que continuï la caiguda espontània
d'allaus de neu recent humida a les solanes, orientacions des de l'est fins a l'oest, sobretot durant les hores centrals del
dia. Aquestes allaus seran molt favorables en pendents drets i amb inici en llocs foscos com roques i arbres. Seran en
general de mida petita, localment mitjana i en vessants herbosos poden arribar a ser de fons. A les obagues la situació és
diferent, les plaques de vent formades per la nevada i el vent del sud amb capes febles intercalades fan que siguin molt
probables allaus de placa de mida mitjana al pas d'una persona, sobretot en pendents convexos. Aquestes plaques de
vent són toves i per tant cal fer atenció ja que és més difícil detectar-les. El perill d'allaus a tots els sectors és MARCAT (3).
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24 H
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
Conforme es vagin purgant els vessants i amb el regel nocturn, el perill d'allaus anirà disminuint a les solanes. Les plaques
de vent es mantindran inestables a cotes altes.
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS.
El proper butlletí s'emetrà: 24/03/2012
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

24/03/2012

Hora:

15:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

26/03/2012

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 26/03/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3) per sobre del 2200 metres en obagues, MODERAT (2) a la resta.

Ribagorçana-Vall Fosca

MARCAT (3) per sobre del 2200 metres en obagues, MODERAT (2) a la resta.

Pallaresa

MARCAT (3) per sobre del 2200 metres en obagues, MODERAT (2) a la resta.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
A les solanes, amb la forta radiació solar i l'augment de les temperatures, la neu que va arribar fins a cotes baixes a causa de la nevada,
s'ha retirat mentre que a les obagues va pujant de cota però no tan dràsticament. Hi ha neu discontínua en sud des dels 1600-1700
metres i en nord des dels 1200-1400 m. A l'Aran Franja Nord de la Pallaresa amb la neu recent caiguda el mantell ha passat a ser continu
des dels 1800 metres en sud i dels 1300-1400 m en nord . En aquest sector els gruixos a 2200 metres varien entre 140-180 centímetres.
A la resta de sectors és esquiable des dels 1600 metres tant en nord com en sud. Els gruixos han passat a ser de 40 a 90 centímetres
a 2200 metres. A tots els sectors, amb el vent del sud, a cotes altes hi ha sobreacumulacions en nord.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 26/03/2012
Divendres les temperatures mínimes a tots els sectors es van donar a primeres hores del matí amb valors baixos, entre -9 i -7 ºC
a 2200 m, conforme va anar avançant el dia les temperatures es van enfilar ràpidament amb màximes, a la mateixa cota, entre 2 i
7ºC i amb una forta insolació. Van caure allaus espontànies de neu recent humida i de placa, sobretot a les solanes però també en
orientació nord. A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa es van donar allaus de placa accidental en vessants nord. Avui dissabte matí,
amb el refredament nocturn, s'ha format una crosta de regel en superfície que es preveu que conforme avancin les hores es vagi
transformant altre cop a fusió. Durant les hores centrals del dia es preveu la caiguda espontànies de petites allaus de fusió a les solanes,
en el ventall d'orientacions que van d'est fins a oest. A les obagues la neu es refreda i les plaques que es troben a cotes altes, per
sobre dels 2200-2300 m considerem que no s'hauran estabilitzat ja que amb el refredament nocturn les diverses capes febles que hi
ha, s'hi poden mantenir actives.
El perill d'allaus és MARCAT (3) per sobre dels 2300 metres ja que poden caure encara allaus de placa de vent que poden ser de
mida mitjana en els relleus més favorables, bàsicament en pendents per sobre dels 35 graus i en relleus convexos, preveiem que
amb poca sobrecàrrega (pas d'una persona). Per sota dels 2200 metres el perill és , MODERAT (2) ja que les plaques costen més de
desencadenar i també seran de mida més petita (possibilitat d'enterrar una persona). D'altra banda a les solanes poden caure petites
allaus de fusió a partir de les hores centrals del dia sobretot en zones de roques i arbres dispersos, per tant cal fer atenció a no circular
per zones trampa com per exemple zones deprimides sota de pales solanes. A partir de les hores finals del vespre amb la retirada de
la insolació i el refredament nocturn, durant la matinada, la neu s'encrostarà en superfície i s'estabilitzarà.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24 H
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
Les plaques s'aniran assentant progressivament.
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS.

El proper butlletí s'emetrà: 26/03/2012
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

26/03/2012

Hora:

15:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

27/03/2012

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 27/03/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3) per sobre del 2200 metres en obagues, MODERAT (2) a la resta.

Ribagorçana-Vall Fosca

MARCAT (3) per sobre del 2200 metres en obagues, MODERAT (2) a la resta.

Pallaresa

MARCAT (3) per sobre del 2200 metres en obagues, MODERAT (2) a la resta.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
A les solanes, amb la forta radiació solar i l'augment de les temperatures, sobretot des del cap de setmana passat, la neu que va arribar
fins a cotes baixes a causa de la nevada, s'ha retirat. A les obagues li costa més però va pujant de cota i no tan dràsticament. Hi ha
neu discontínua en sud des dels 1600-1700 metres i en nord des dels 1200-1400 m.
A l'Aran Franja Nord de la Pallaresa el mantell és esquiable des dels 1800 metres en sud i dels 1300-1400 metres en nord . En aquest
sector els gruixos a 2200 metres varien entre 130-170 centímetres.
A la resta de sectors és esquiable des dels 1600 metres en nord i 1800 m en sud. Els gruixos han passat a ser de 30 a 80 centímetres
a 2200 metres. A tots els sectors, amb el vent del sud, a cotes altes hi ha sobreacumulacions en nord.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 27/03/2012
Durant el cap de setmana les temperatures màximes van ser força altes, així com també la insolació. A 2200 metres es van enregistrar
valors entre 6 i 8 ºC. Durant gran part de la jornada les temperatures han estat positives i tant sols han baixat de matinada, amb valors
rondant el 0 i -1 ºC a la mateixa cota. Amb el refredament nocturn, s'ha format una crosta de regel en superfície a totes les cotes de
les solanes i fins a uns 2000 metres en les obagues. Per sobre dels 2000-2200 metres la neu a les obagues es manté freda i solta. La
crosta de regel durant el dia es va transformant a les solanes on passa a ser neu humida.
Durant el cap de setmana s'han donat plaques accidentals a l'Aran així com també caigudes espontànies d'allaus de fusió a la majoria
dels sectors.
Les plaques de vent a les obagues per damunt dels 2200 metres es mantenen inestables i poden caure amb facilitat en transitar-hi una
persona. Internament aquestes plaques toves es troben damunt de diversos nivells de feblesa que es presenten inestables per sobre
dels 2200 metres, puntualment en relleus més protegits com canals poden ser actius fins als 2000 metres, especialment a l'Aran on
hi havia una base de neu poc transformada de fa dos dissabtes enrere. D'altra banda es preveu que continuï la caiguda espontània
de petites allaus de fusió a les solanes i a les cotes altes dels vessants nord-est i nord oest que en relleus més oberts com en zones
de pales, els hi toqui el Sol.
Els xàfecs prevists per avui i demà no alteraran substancialment el perill d'allaus.
A tots els sectors el perill d'allaus és MARCAT (3) per sobre dels 2200 metres ja que poden caure allaus de placa de vent que poden
ser de mida mitjana en els relleus més favorables, bàsicament en pendents per sobre dels 35 graus i en relleus convexos, preveiem
que amb poca sobrecàrrega (pas d'una persona). Per sota dels 2200 metres el perill és MODERAT (2) ja que les plaques costen més
de desencadenar i també seran de mida més petita (possibilitat d'enterrar una persona). D'altra banda a les solanes i a cotes altes de
vessants nord-est i nord-oest, poden caure petites allaus de fusió amb la insolació, sobretot en zones de roques i arbres dispersos.
Amb el refredament nocturn, durant la matinada, la neu s'encrostarà en superfície i s'estabilitzarà pel que fa a la fusió.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24 H
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
Les plaques s'aniran assentant progressivament.
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER DESCENS.
El proper butlletí s'emetrà: 27/03/2012
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

27/03/2012

Hora:

15:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

28/03/2012

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 28/03/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2) per sota dels 2400 metres; MARCAT (3) per sobre.

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2).

Pallaresa

MODERAT (2).

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
A les solanes, amb la forta radiació solar i l'augment de les temperatures la neu s'ha anat retirant. A les obagues li costa més però va
pujant de cota i no tan dràsticament. Hi ha neu discontínua en sud des dels 1900 metres i en nord des dels 1500 m.
A l'Aran Franja Nord de la Pallaresa el mantell és esquiable des dels 2000 metres en sud i dels 1600 metres en nord . En aquest sector
els gruixos a 2200 metres varien entre 120-160 centímetres.
A la resta de sectors és esquiable des dels 1700 metres en nord i 2000 m en sud. Els gruixos han passat a ser de 30 a 70 centímetres
a 2200 metres. A tots els sectors, amb el vent del sud, a cotes altes hi ha sobreacumulacions en nord.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 28/03/2012
Les temperatures màximes van continuar essent altes ahir a tots els sectors. Les mínimes d'avui han baixat lleugerament. Van créixer
nuvolades a migdia que en alguns indrets de la Franja Nord de la Pallaresa, de la Ribagorçana i de la Pallaresa van donar ruixats de
fins a 2 mm de precipitació. Van ser en forma de neu granulada per sobre dels 1900-2100 metres.
Amb la calor la neu s'ha transformat durant el dia i per la nit es formen crostes fins i tot en vessants nord-est i nord-oest, on a aquestes
alçades de la temporada ja hi toca el Sol. Les crostes més endurides es troben en sud mentre que a les obagues són crostes que
es trenquen en passar-hi per sobre. Tant sols a l'Aran a les cares nord o les zones de relleu molt deprimit,com les canals, orientades
també a nord-est i nord-oest per sobre de 2400 m, la neu s'hi manté freda i solta.
La majoria de zones amb plaques s'han anat estabilitzant i els tests d'estabilitat practicats demostren que costen cada vegada més de
fracturar-se. Tant sols per sobre dels 2400 metres en relleus deprimits, canals o zones fondes, es preveu que les plaques puguin caure
amb poca sobrecàrrega (per exemple al pas d'una persona) a la resta d'indrets, és a dir en nord per sota de 2400 metres i en vessants
nord-est i nord-oest, les plaques poden caure per sobrecàrrega forta (al pas d'un grup de persones). A les solanes amb la insolació
i l'alça de les temperatures es preveu que puguin caure petites allaus de fusió en llocs que encara no s'hagin purgat. També des de
cotes mitjanes d'orientacions, nord-est i nord-oest. Principalment poden iniciar-se a partir de punts foscos com roques o arbres.
A tots els sectors el perill d'allaus és MODERAT (2) excepte a les obagues per sobre dels 2400 metres de l'Aran-Franja Nord de la
Pallaresa, on el perill és MARCAT (3). Els ruixats previstos per avui i demà no es preveu que afectin l'estabilitat del mantell nival predit.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24 H
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
Es mantindrà la possibilitat de desencadenament de plaques per sobrecàrrega forta.
Evolució del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà: 28/03/2012
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

28/03/2012

Hora:

15:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

29/03/2012

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 29/03/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2) durant el dia, FEBLE (1) de nit i matinada.

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2) durant el dia, FEBLE (1) de nit i matinada.

Pallaresa

MODERAT (2) durant el dia, FEBLE (1) de nit i matinada.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
A les solanes, amb la forta radiació solar i l'augment de les temperatures la neu s'ha anat retirant. A les obagues li costa
més però va pujant de cota i no tan dràsticament. Hi ha neu discontínua en sud des dels 1900 metres i en nord des dels
1500 m.
A l'Aran Franja Nord de la Pallaresa el mantell és esquiable des dels 2000 metres en sud i dels 1600 metres en nord . En
aquest sector els gruixos a 2200 metres varien entre 120-160 centímetres.
A la resta de sectors és esquiable des dels 1700 metres en nord i 2000 m en sud. Els gruixos han passat a ser de 30 a
70 centímetres a 2200 metres. A tots els sectors, amb el vent del sud, a cotes altes hi ha sobreacumulacions en nord.
ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 29/03/2012
Es manté la tònica general de dies passats, amb temperatures diürnes i insolació elevada i amb creixement de nuvolades
a migdia. La predicció meteorològica per demà indica la mateixa tendència i per tant preveiem que continuï el cicle de fusió
diürn i regel nocturn que, hores d'ara, afecta ja a vessants fins i tot nord-est i nord-oest. Esperem caigudes espontànies
d'allaus de fusió, sobretot a les hores de màxima insolació. És preferible doncs evitar la circulació en les hores de màxima
calor i les zones potencialment de trampa com les zones deprimides sota de pales i vessants extensos. Aquestes allaus
poden ser de mida mitjana i abastaran el ventall d'orientacions de nord est, fins a nord-oest passant per les orientacions
sud. No es descarta que hi pugui haver alguna placa humida de fons , sobretot en pendents herbosos fortament inclinats.
De nit i matinada el regel nocturn estabilitzarà el mantell.
D'altra banda tenim terreny obac encara amb plaques de vent. La majoria de zones amb plaques s'han anat estabilitzant
i els tests d'estabilitat practicats demostren que costen cada vegada més de fracturar-se.
Aquestes plaques es troben en punts alts a nord-est i nord i nord-oest i són més probables de ser desencadenats en
relleus convexos i fortament inclinats. En principi es preveu que puguin caure per sobrecàrrega forta (al pas d'un grup
de persones) i que siguin de mida petita.
El perill a tots els sectors és MODERAT (2) durant el dia passant a la nit i matinada a FEBLE (1) per regel nocturn.
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24 H
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
Les altes temperatures previstes per als propers dies fan preveure un augment en la probabilitat de caiguda d'allaus
espontànies per fusió. Les plaques es mantindran similars.
Evolució del perill: EN AUGMENT la fusió, ESTACIONARI pel que fa a les plaques.
El proper butlletí s'emetrà: 29/03/2012
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

29/03/2012

Hora:

15:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

30/03/2012

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 30/03/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3) durant el dia, FEBLE (1) de nit i matinada.

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2) durant el dia, FEBLE (1) de nit i matinada.

Pallaresa

MODERAT (2) durant el dia, FEBLE (1) de nit i matinada.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
A les solanes, amb la forta radiació solar i l'augment de les temperatures la neu s'ha anat retirant. A les obagues li costa més però va
pujant de cota i no tan dràsticament. Hi ha neu discontínua en sud des dels 1900 metres i en nord des dels 1500 m.
A l'Aran Franja Nord de la Pallaresa el mantell és esquiable des dels 2000 metres en sud i dels 1600 metres en nord . En aquest sector
els gruixos a 2200 metres varien entre 120-160 centímetres.
A la resta de sectors és esquiable des dels 1700 metres en nord i 2000 m en sud. Els gruixos han passat a ser de 30 a 70 centímetres
a 2200 metres. A tots els sectors, amb el vent del sud, a cotes altes hi ha sobreacumulacions en nord.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 30/03/2012
Es manté la tònica general de dies passats, amb temperatures diürnes i insolació elevada i amb creixement de nuvolades a migdia.
Alguns xàfecs a l'Aran han deixat, des de 2100 metres, una capa fina de neu recent d'ahir. La predicció meteorològica per demà indica
un augment tèrmic i per tant preveiem que continuï el cicle de fusió diürn i regel nocturn que, hores d'ara, afecta ja a vessants fins i tot
nord-est i nord-oest. Esperem caigudes espontànies d'allaus de fusió, sobretot a les hores de màxima insolació. És preferible doncs
evitar la circulació en les hores de màxima calor i les zones potencialment de trampa com les zones deprimides sota de pales i vessants
extensos. Aquestes allaus seran de mida mitjana a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa. A la resta de sectors seran de mida petita,
puntualment en algun lloc sobreacumulat poden assolir mida mitjana. En general abastaran el ventall d'orientacions de nord-est, fins
a nord-oest passant per les orientacions sud. No es descarta que hi pugui haver alguna placa humida de fons, sobretot en pendents
herbosos fortament inclinats. De nit i matinada el regel nocturn estabilitzarà el mantell.
D'altra banda tenim terreny obac encara amb plaques de vent. La majoria de zones amb plaques s'han anat estabilitzant i els tests
d'estabilitat practicats demostren que costen cada vegada més de fracturar-se.
Aquestes plaques es troben en punts alts a nord-est i nord i nord-oest i són més probables de ser desencadenats en relleus convexos
i fortament inclinats. En principi es preveu que puguin caure per sobrecàrrega forta (al pas d'un grup de persones) i que siguin de
mida petita.
El perill durant el dia és MARCAT (3) a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa i MODERAT (2) a la resta de sectors. De nit i matinada
passarà a FEBLE (1) per regel nocturn, a tots els sectors.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24 H
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
Conforme es vagin purgant els pendents, disminuirà la probabilitat de caiguda espontània d'allaus de fusió.
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER DESCENS
El proper butlletí s'emetrà: 30/03/2012
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

30/03/2012

Hora:

15:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

31/03/2012

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 31/03/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2) durant el dia, FEBLE (1) de nit i matinada.

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2) durant el dia, FEBLE (1) de nit i matinada.

Pallaresa

MODERAT (2) durant el dia, FEBLE (1) de nit i matinada.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
A les solanes, amb la forta radiació solar i l'augment de les temperatures la neu s'ha anat retirant. A les obagues li costa
més però va pujant de cota i no tan dràsticament. Hi ha neu discontínua en sud des dels 1900 metres i en nord des dels
1500 m. A l'Aran Franja Nord de la Pallaresa el mantell és esquiable des dels 2000 metres en sud i dels 1600 metres en
nord . En aquest sector els gruixos a 2200 metres varien entre 120-160 centímetres.
A la resta de sectors és esquiable des dels 1700 metres en nord i 2000 m en sud. Els gruixos oscil•len entre 30 a 70
centímetres a 2200 metres. A tots els sectors, amb el vent del sud, a cotes altes hi ha sobreacumulacions en orientacions
nord.
ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 31/03/2012
Es manté la tònica general de dies passats, amb temperatures superiors a les habituals per aquesta època, seré al matí i
creixement de nuvolades a migdia. Per divendres i dissabte la predicció meteorològica indica un augment tèrmic i per tant
continuarà el cicle de fusió diürn i regel nocturn. Ja es formen petites crostes superficials en vessants obacs. Augmenta
divendres i dissabte la probabilitat de caigudes espontànies d'allaus de fusió, sobretot a les hores de màxima insolació.
És preferible doncs evitar la circulació en les hores de màxima calor i en zones trampa com passatges enclotats sota de
pales i vessants extensos. Alguna allau pot ser de mida mitjana a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa. A la resta de sectors
seran de mida petita, puntualment en algun lloc sobreacumulat poden assolir mida mitjana. En general abastaran tot el
ventall d'orientacions excepte els vessants completament obacs. En pendents herbosos fortament inclinats poden ser en
forma de placa de fons. De nit i matinada el regel nocturn estabilitzarà el mantell.
D'altra banda, tenim terreny obac encara amb plaques de vent, però a cotes superiors a 2400 metres. La majoria de zones
amb plaques s'han anat estabilitzant i els tests d'estabilitat practicats demostren que costen cada vegada més de fracturarse. En principi, encara és possible que puguin caure per sobrecàrrega forta (al pas d'un grup de persones per vessants
convexos i terreny propici) i serien de mida petita.
El perill durant el dia és MODERAT (2) a tots els sectors. De nit i matinada passarà a FEBLE (1) per regel nocturn.
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24 H
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
De cara a diumenge augmentarà la probabilitat d'allaus de fusió, ja que seran probables xàfecs amb cota de neu força alta.
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER AUGMENT.
El proper butlletí s'emetrà: 31/03/2012
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

31/03/2012

Hora:

15:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

02/04/2012

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 02/04/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3) des de mig matí, FEBLE (1) de nit i matinada.

Ribagorçana-Vall Fosca

MARCAT (3) des de mig matí, FEBLE (1) de nit i matinada.

Pallaresa

MARCAT (3) des de mig matí, FEBLE (1) de nit i matinada.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
A les solanes, amb la forta radiació solar i l'augment de les temperatures la neu s'ha anat retirant. A les obagues li costa
més però va pujant de cota i no tan dràsticament. Hi ha neu discontínua en sud des dels 1900 metres i en nord des dels
1500 m. A l'Aran Franja Nord de la Pallaresa el mantell és esquiable des dels 2000 metres en sud i dels 1600 metres en
nord . En aquest sector els gruixos a 2200 metres varien entre 120-160 centímetres.
A la resta de sectors és esquiable des dels 1700 metres en nord i 2000 m en sud. Els gruixos oscil•len entre 30 a 70
centímetres a 2200 metres. A tots els sectors, amb el vent del sud, a cotes altes hi ha sobreacumulacions en orientacions
nord.
ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 02/04/2012
Es manté la tònica general de dies passats, amb temperatures superiors a les habituals per aquesta època, cel seré al matí
i creixement de nuvolades a migdia. Avui dissabte s'han disparat les temperatures, ja des de la matinada, amb mínimes
positives a 2500 metres; el regel nocturn és molt feble o inexistent i així continuarà fins la matinada de dilluns. Per diumenge
a la tarda la predicció meteorològica indica possibilitat de xàfecs amb cota de neu alta. Augmenta dissabte i diumenge la
probabilitat de caigudes espontànies d'allaus de fusió, sobretot a les hores de màxima insolació; poden ser localment de
mida mitjana. És preferible doncs evitar transitar a partir de mig matí per zones trampa com passatges enclotats sota de
pales i vessants extensos. En general abastaran tot el ventall d'orientacions excepte els vessants completament obacs.
En pendents herbosos fortament inclinats poden ser en forma de placa de fons.
D'altra banda, tenim terreny obac encara amb plaques de vent, però a cotes superiors a 2400 metres. La majoria de zones
amb plaques s'han anat estabilitzant i els tests d'estabilitat practicats demostren que costen cada vegada més de fracturarse. En principi, encara és possible que puguin caure per sobrecàrrega forta (al pas d'un grup de persones per vessants
convexos i terreny propici) i serien de mida petita.
L'augment de la fusió i la disminució del regel nocturn fa augmentar el perill a MARCAT (3) per alta probabilitat d'allaus
de fusió a partir de mig matí, sobretot diumenge. De nit disminueix a FEBLE (1).
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24 H
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
A partir de dilluns el temps serà més ennuvolat, amb possibilitat de xàfecs amb cota de neu per sobre de 2000 metres.
Tot i que les temperatures baixin una mica, es mantindrà la situació de mantell força humit amb allaus de fusió.
Evolució del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà: 02/04/2012
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

02/04/2012

Hora:

15:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

03/04/2012

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 03/04/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2)

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2)

Pallaresa

MODERAT (2)

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
El temps assolellat de la darrera setmana i els xàfecs han fet recular la neu de forma considerable. A les obagues hi ha
neu discontínua des dels 1900 metres i en sud des dels 1700 a l'Aran Franja Nord de la Pallaresa. El mantell és esquiable
des dels 2200 metres en sud i dels 1900-2000 metres en nord . En aquest sector els gruixos a 2200 metres varien entre
100-140 centímetres.
A la resta de sectors és esquiable des dels 1800 metres en nord i 2000 m en sud. Els gruixos oscil•len entre 15 a 50
centímetres a 2200 metres. A tots els sectors, amb el vent del sud, a cotes altes hi ha sobreacumulacions en orientacions
nord.
ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 03/04/2012
Durant el cap de setmana les temperatures van ser prou altes, especialment les màximes, amb valors que a 2200 metres
van rondar els 8 ºC a 2500 m i els 10-11 ºC a 2200 metres. A més diumenge es van donar xàfecs que van acumular
des de valors inapreciables, fins a 2 mil•límetres al vessant sud del Pirineu Occidental; 9 mm a l'extrem nord de l'Aran.
Aquestes precipitacions van ser en forma de pluja fins a cotes ben altes, rondant els 2500 m. A la Ribagorçana hi ha una
fina capa de neu recent a partir d'aquesta cota.
En aquestes condicions el mantell s'ha humitejat a la majoria de cotes i orientacions. El mantell es presenta humitejat a les
solanes i amb intercalacions de crostes de regel internes a les obagues. Tant sols a les cotes més altes de les obagues, la
neu és on s'ha transformat menys. Les plaques en nord s'han anat estabilitzant i actualment el principal problema vindrà
per la fusió a causa de la predicció meteorològica. Aquesta, ens indica precipitacions en forma de xàfec tant per avui com
per demà, quan seran més abundoses. En principi, amb la cota de neu per sobre dels 1900 metres, es preveu que puguin
caure allaus de fusió a qualsevol cota per sota dels 2000-2200 metres a qualsevol hora del dia de demà. Per sobre dels
2200 metres es preveu que, amb les acumulacions previstes puguin caure petites allaus de neu recent humida que a
cotes altes serien de neu més seca. Especialment conforme vagi baixant la cota de neu tal i com es preveu. En principi
el vent ha de ser fluix i per tant, hores d'ara no es preveu la formació de plaques. Per aquests motius el perill d'allaus
serà MODERAT (2) a tots els sectors.
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24 H
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
Amb la persistència de xàfecs, no es preveuen grans canvis per als propers dies.
Evolució del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà: 03/04/2012
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

03/04/2012

Hora:

15:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

04/04/2012

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 04/04/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3)

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2)

Pallaresa

MODERAT (2)

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
Ahir dilluns amb els xàfecs es va formar una fina capa de neu recent des dels 2100 metres però amb la boira d'avui pel matí ha anat
desapareixent. Amb els xàfecs previstos que poden baixar fins a 1700 metres de cota es pot forma una fina capa de neu recent a partir
d'aquest nivell. Tot i així, en general, a les obagues hi ha neu discontínua des dels 1900 metres i en sud des dels 1700 a l'Aran Franja
Nord de la Pallaresa. El mantell és esquiable des dels 2200 metres en sud i dels 1900-2000 metres en nord . En aquest sector els
gruixos a 2200 metres varien entre 100-140 centímetres.
A la resta de sectors és esquiable des dels 1800 metres en nord i 2000 m en sud. Els gruixos oscil•len entre 15 a 50 centímetres a 2200
metres. A tots els sectors, amb el vent del sud, a cotes altes hi ha sobreacumulacions en orientacions nord.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 04/04/2012
Ahir va tornar a haver-hi xàfecs a la majoria de sectors, en molts cassos en forma de neu granulada. Els més destacables es van donar
a la Ribagorçana, amb valors al voltant dels 20 mil•límetres. A la Pallaresa s'han enregistrat fins a 10 mm i a l'Aran-Franja Nord de
la Pallaresa entre 2 i 5 mm.
Hi ha hagut molta activitat d'allaus, tant de forma espontània com accidental, a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa. S'ha concentrat en
vessants nord i nord-est i les allaus han estat de mida petita i mitjana.
Entre la calor dels darrers dies i els xàfecs fins a cotes altes, la neu s'ha anat humitejant. Per sobre s'hi ha format una crosta de regel.
Internament hi ha intercalacions de neu humida i crostes de regel. Puntualment hi ha alguns indrets on la neu es troba molt més humida.
Avui i demà s'esperen noves precipitacions que també es preveu que siguin en forma de neu granulada. S'iniciaran 2000 metres baixant
cap als 1700 m i demà puntualment la cota pot baixar fins als 1500 m a l'Aran. Es preveu que es puguin acumular més de 40 mm entre
avui i demà. Per aquests motius preveiem que puguin caure allaus de neu recent humida per sobre dels 2200 metres, de neu més seca
a cotes altes. Per sota dels 2200 metres, en vessants nord que és on més disponibilitat de neu hi ha, podran caure avui allaus de fusió.
De cara a demà amb la baixada de la temperatura la fusió anirà desapareixent degut a l' encrostament.
A l'Aran Franja Nord de la Pallaresa, el perill serà MARCAT (3) ja que les allaus seran de mida mitjana, puntualment no es descarta
que en algun indret a la obaga pugui caure alguna allau de fons. A la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca el Perill serà MODERAT
(2) ja que les allaus mobilitzaran menys neu i seran en general de mida petita. Tot i així, localment no es descarta que en algun indret
sobreacumulat n'hi pugui caure alguna de mitjana.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24 H
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
La neu s'anirà assentant progressivament.
Evolució del perill: ESTACIONARI
El proper butlletí s'emetrà: 04/04/2012
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

04/04/2012

Hora:

15:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

05/04/2012

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 05/04/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2).

Pallaresa

MODERAT (2).

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
S'ha format una fina capa de neu recent des dels 2000-2100 metres però amb els núvols baixos i la humitat ambiental
desapareix amb facilitat. En general, a les obagues hi ha neu discontínua des dels 1900 metres i en sud des dels 1700 a
l'Aran Franja Nord de la Pallaresa. El mantell és esquiable des dels 2200 metres en sud i dels 1900-2000 metres en nord .
En aquest sector els gruixos a 2200 metres varien entre 100-140 centímetres.
A la resta de sectors és esquiable des dels 1800 metres en nord i 2000 m en sud. Els gruixos oscil•len entre 15 a 50
centímetres a 2200 metres. A tots els sectors, amb el vent del sud, a cotes altes hi ha sobreacumulacions en orientacions
nord.
ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 05/04/2012
Des de diumenge passat s'han anat donant xàfecs que en total, a 2200 m, han acumulat uns 15 mm com a màxim l'Aran,
fins a 25 mm a la Ribagorçana-Vall Fosca, i entre 10-15 mm a la Pallaresa. La cota de neu es va iniciar a 2500 metres
i va baixar fins als 2000-2100 m. Tot i així va anar ocil•lant.
Dilluns passat, a causa de l'humitejament de la neu es va donar molta activitat d'allaus, tant de forma espontània com
accidental, a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa. Es va concentrar en vessants nord i nord-est i les allaus van ser de mida
petita i mitjana. També els darrers dies s'han donat caigudes espontànies d'allaus de neu humida de petites dimensions
a la Pallaresa, en pendents drets.
Per avui i per demà s'espera una situació meteorològica complicada amb cert cobert tot el dia i amb xàfecs, més
concentrats de cara a la tarda, que poden donar lloc a precipitacions, les més destacables de les quals serien al vessant
sud del Pirineu Occidental.
A l'Aran Franja Nord de la Pallaresa aquesta situació humitejarà encara més la neu i seran probables caigudes espontànies
d'allaus de neu humida. Aquestes allaus seran en general de petites dimensions per sobre dels 2000-2100 en sud; en
obagues, on tant l'estructura com la disponibilitat de la neu són més favorables, podran ser de mitjanes dimensions i de
placa humida. Aquesta situació es dona especialment en la meitat sud i oest de l'Aran. A la Ribagorçana-Vall Fosca i
a la Pallaresa es preveun una situació similar, amb allaus de neu humida a la majoria de cotes i orientacions i sobretot
concentrat a partir dels xàfecs previstos. En principi en aquest dos sectors es preveu que les allaus siguin de mida petita
arreu. Tant a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa com a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el perill és MODERAT (2).
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24 H
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
En cas de descens de temperatures el mantell s'anirà encrostant progressivament.
Evolució del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà: 05/04/2012
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

05/04/2012

Hora:

15:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

07/04/2012

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 07/04/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2) augmentant a MARCAT (3) al final de divendres.

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2) augmentant a MARCAT (3) al final de divendres.

Pallaresa

MODERAT (2) augmentant a MARCAT (3) al final de divendres.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
S'ha format una fina capa de neu recent des dels 1800 metres però amb els núvols baixos i la humitat ambiental desapareix
amb facilitat. El mantell és esquiable per sobre dels 2000-2200 metres. A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa els gruixos a
2200 metres varien entre 100-140 centímetres; a la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa entre 30-70 centímetres.
ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 07/04/2012
Des de diumenge passat estan caient xàfecs que en total, a 2200 m, han acumulat uns 15-20 mm de precipitació com
a màxim a l'Aran, fins a 30-50 mm a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa. Els gruixos de neu recent són escassos
(5-20 cm) ja que la neu recent és molt humida. La cota de neu es va iniciar a 2500 metres i va baixar fins als 1800 metres
amb oscil•lacions. Avui dijous s'ha tornat a ennuvolar i al matí ha començat a precipitar amb cota de neu a 2000 m amb
previsió de baixar fins a 1700 m; divendres la cota seguirà baixant fins a 1500 metres. La nevada es manté sense vent.
El temps és molt humit per nevades i núvols baixos; la temperatura només és negativa tot el dia per damunt de 2500 m.
A tots els sectors el mantell continuarà humit en tot el seu gruix per sota de 2200 m. Encara és possible que caigui alguna
allau de fusió de fons espontània per sota d'aquesta cota, en vessants superiors a 35-40 graus i orientats a nord, localment
de mida mitjana, suficientment per colgar un grup de persones. Per damunt de 2300-2500 metres la neu recent ja és més
seca i comença a tenir comportament de placa tova amb mal lligam amb la neu més humida que hi ha per sota. A cotes
altes comença a augmentar la probabilitat d'allaus de placa al pas d'una persona però seran de mida petita. Per sota
de 2500 m, hi haurà també allaus petites de neu recent humida a mesura que vagi nevant. A tot els sectors, el perill és
MODERAT (2) tendint a augmentar a MARCAT (3) per sobre de 2200 metres a finals del divendres 6 d'abril.
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24 H
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
Per dissabte el vent anirà a girant a component nord i les nevades seran més continuades a l'Aran-Franja Nord de la
Pallaresa, més locals en forma de xàfec a la resta, amb cota de neu a 1300-1500 metres. Es formaran plaques de vent
en orientacions sud, algunes ja de consideració.
Evolució del perill: EN AUGMENT A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa. ESTACIONARI a la resta.
El proper butlletí s'emetrà: 07/04/2012
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

07/04/2012

Hora:

15:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

10/04/2012

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 10/04/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3) per sobre de 2400 metres. MODERAT (2) per sota.

Ribagorçana-Vall Fosca

MARCAT (3) per sobre de 2400 metres. MODERAT (2) per sota.

Pallaresa

MARCAT (3) per sobre de 2400 metres. MODERAT (2) per sota.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
A la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa s'ha format una fina capa de neu recent des dels 1300-1500 metres però anirà remuntant
ràpidament. A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa abans de la nevada prevista per dissabte al vespre, hi ha neu al terra per damunt
de 2000-2100 metres en vessants assolellats i de 1800 metres en vessants obacs. El mantell és esquiable per sobre dels 1900-2000
metres arreu.
A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa els gruixos a 2200 metres varien entre 100-140 centímetres; a la Ribagorçana-Vallfosca i a la
Pallaresa entre 30-80 centímetres. Es començaran a formar sobreacumulacions de neu sota colls i carenes orientats a sud.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 10/04/2012
La situació nivo-meteo va canviar totalment divendres a la tarda. Després de les nevades i xàfecs amb vents de sud i humitat ambiental
molt alta, hem entrat en situació de nord, temperatures més baixes i ambient sec, excepte a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa on
és previst que avui dissabte a migdia quedi cobert i nevi per sobre de 1300 metres aproximadament (s'esperen no més de 10 cm
de neu recent seca per sobre de 2000 metres); a la resta, temps assolellat amb xàfecs aïllats la tarda de dissabte i vent moderat de
component nord.
A les nevades de principis de setmana, s'afegeixen les noves nevades de dijous i divendres repartides per tot arreu (10-15 centímetres
de neu recent per damunt de 2200 metres) a excepció de la meitat nord de l'Aran, on quasi no va nevar. Les temperatures han baixat
molt amb mínimes de -8 a -11 graus al matí de dissabte i el vent del nord començarà a moure la neu.
A tots els sectors el mantell s'ha refredat molt i la neu és seca per damunt de 2200 metres; en vessants assolellats s'anirà afeixugant i
densificant; per sota de la neu recent, el mantell s'ha regelat i endurit força. A tots els sectors, amb el vent de sud i les nevades s'han
format plaques de vent inestables per sobre de 2400 metres que es desprenen fàcilment al pas d'una persona en orientacions nord. A
l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa amb les nevades previstes per al vespre-nit de dissabte i matinada de diumenge, les plaques de vent
quedaran cobertes de neu recent seca i caldrà extremar les precaucions en orientacions de nord-oest a sud-est, ja que seran probables
allaus de placa tova per sobre de 2200-2400 metres al pas d'una persona i podrien localment colgar un grup de persones. Diumenge i
dilluns, amb l'augment de la insolació i de les temperatures seran molt probables petites allaus espontànies de neu recent en vessants
força drets, que localment podrien colgar una persona. A tots els sectors el perill és MARCAT (3) per sobre de 2400 metres i MODERAT
(2) per sota, especialment a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa. A la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa les allaus petites de neu
recent cauran des d'avui dissabte per efecte de la insolació i es formaran noves plaques de vent també en orientacions sud a l'entrar
vent del nord, però seran més petites que a l'Aran.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24 H
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
Dilluns i dimarts les temperatures seran força altes a l'espera d'un nou ennuvolament i nevades a cotes altes dimarts, quan plourà sobre
terreny nevat; augmentarà el perill d'allaus de fusió per sota de 2200 metres. Caldrà estar atent a noves nevades a partir de dimarts.
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT a partir de dimarts.
El proper butlletí s'emetrà: 10/04/2012
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

10/04/2012

Hora:

15:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

11/04/2012

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 11/04/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2) augmentant a cotes altes.

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2) augmentant a cotes altes.

Pallaresa

MODERAT (2) augmentant a cotes altes.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
Arreu s'està emblanquinant el terra per damunt de 1900 metres amb tendència a baixar de cota. No obstant, l'esquiabilitat
es remunta a 2100 metres en orientacions sud i 1700-1800 metres en nord.
A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa els gruixos a 2200 metres varien entre 90-130 centímetres; a la Ribagorçana-Vallfosca
i a la Pallaresa entre 20-70 centímetres. A cotes altes hi ha sobreacumulacions a la majoria d'orientacions.
ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 11/04/2012
Després de les nevades més seques de divendres-dissabte es van formar petites plaques de vent fràgils en orientacions
nord i est, que van donar lloc a alguna allau accidental a la Franja Nord de la Pallaresa. Diumenge i dilluns de matinada, el
descens de temperatura va regelar internament el mantell. Dilluns a migdia, amb l'augment de la temperatura i la insolació
hi va haver purgues (mida 1) i allaus de mida 2 (pot colgar una persona) de neu recent humida en vessants drets a totes
orientacions. La matinada de dimarts s'ha tapat i està precipitant amb tempestes, cota de neu baixant de 2200 metres
a 1300-1400 metres al final del dia. No hi ha hagut regel i el mantell s'ha humitejat i estovat en superfície per sota de
2300 metres. A cotes altes, el vent fort de l'oest està formant plaques de vent petites en orientacions est i nord-est que
es trencaran al pas d'una persona, ja que hi ha nivells de neu granulada intercalats i fins i tot algunes facetes en obagues
que afavoreixen l'inici de fractures però amb poca propagació. A tots els sectors el perill d'allaus és MODERAT (2); per
sota de 2200 metres atenció a pendents superiors a 40 graus on puguin baixar allaus petites espontànies de mida 2 de
neu recent humida; sota colls i carenes atenció a no provocar allaus de placa tova que serien també de mida petita (mida
2), però suficients per colgar una persona. El perill es va incrementant a mesura que augmentem de cota.
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24 H
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
Dijous i divendres continuarà el temps inestable amb nevades i temperatures baixes que poden complicar la situació per
formació de noves plaques de vent fràgils per sobre de 2200 metres aproximadament.
Evolució del perill: EN AUGMENT.
El proper butlletí s'emetrà: 11/04/2012
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

11/04/2012

Hora:

15:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

12/04/2012

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 12/04/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2) dimecres; MARCAT (3) dijous per sobre de 2300 metres.

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2) dimecres; MARCAT (3) dijous per sobre de 2300 metres.

Pallaresa

MODERAT (2) dimecres; MARCAT (3) dijous per sobre de 2300 metres.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
Arreu s'està emblanquinant el terra per damunt de 1500 metres. No obstant, l'esquiabilitat es remunta a 2100 metres en
orientacions sud i 1700-1800 metres en nord a l'Aran i a 2000 metres a la resta de sectors.
A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa els gruixos a 2200 metres varien entre 100-140 centímetres; a la RibagorçanaVallfosca i a la Pallaresa entre 30-80 centímetres. A cotes altes hi ha sobreacumulacions a la majoria d'orientacions,
especialment a les est.
ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 12/04/2012
Dimarts va passar un front amb dos tongades de precipitació: tempestes al migdia amb cota de neu inicial a 2200 metres
i nevada seca al vespre-nit baixant la cota fins a 1500 metres (10-15 litres per metre quadrat); durant la nevada el vent
va ser moderat de component oest, afluixant; la temperatura ha anat en descens (mínimes al matí de dimecres de -6 a -7
graus a 2200 metres). Ha caigut neu granulada intercalada entre neu lleugerament ventada. Internament el mantell està
encrostat i al seu damunt hi ha uns 15-30 centímetres de neu poc cohesiva de les nevades dels últims dies; per sobre
de 2300 metres és seca en obagues. A cotes altes, el vent ha format plaques de vent petites en orientacions est, nordest i sud-est que es trencaran al pas d'una persona, ja que hi ha nivells de neu granulada intercalats i fins i tot algunes
facetes en obagues que afavoreixen l'inici de fractures i hi ha tendència a que s'afavoreixi la propagació. A tots els sectors
el perill d'allaus és MODERAT (2) dimecres augmentant a MARCAT (3) dijous per sobre de 2300 metres; en moments
d'ullades de sol, atenció a pendents superiors a 40 graus on puguin baixar allaus petites espontànies de mida 2 de neu
recent humida; sota colls i carenes atenció, perquè augmenta la facilitat per provocar allaus de placa al pas d'una persona,
en general de mida petita (mida 2), però suficients per colgar una persona, demà dijous sota colls i carenes localment de
mida 3 (suficient per colgar un grup). El perill s'incrementa a mesura que avanci la jornada de dijous.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24 H
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
Divendres continuaran les nevades febles a l'Aran; el mantell es mantindrà en situació de plaques de vent toves i inestables
per sobre de 2200 metres. A la resta de sectors, les plaques de vent seran més dures i localitzades però igualment fràgils.
Situació delicada per sobre del nivell del bosc.
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT.
El proper butlletí s'emetrà: 12/04/2012

Pàgina 1 de1

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

- 125 / 149 -

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
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

12/04/2012

Hora:

15:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

13/04/2012

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 13/04/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2).

Pallaresa

MODERAT (2).

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
Tot i que hi ha neu a terra des dels 1800 metres aproximadament, l'esquiabilitat es remunta a 2100 metres en orientacions
sud i 1700-1800 metres en nord a l'Aran i a 2000 metres a la resta de sectors.
A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa els gruixos a 2200 metres varien entre 100-140 centímetres; a la RibagorçanaVall-Fosca i a la Pallaresa entre 30-80 centímetres. A cotes altes hi ha sobreacumulacions a la majoria d'orientacions,
especialment a les est.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 13/04/2012
La darrera nevada va ser dimarts passat. Es va acumular entre 10-15 litres per metre quadrat a la cota 2200. Va caure
neu granulada intercalada entre neu lleugerament ventada, amb vent de l'oest. Internament el mantell està encrostat i
al seu damunt hi ha uns 15-30 centímetres de neu poc cohesiva de les nevades dels últims dies; per sobre de 2300
metres és seca en obagues. A cotes altes, el vent ha format plaques de vent petites en orientacions est, nord-est i sudest. Els tests d'estabilitat practicats indiquen diferencies notables pel que fa a l'estabilitat. Si bé en alguns llocs són fàcils
de desencadenar en d'altres l'estabilitat es presenta bastant bona.
Per avui dijous i demà s'esperen ruixats amb cota de neu relativament baixa, 1000 metres a l'Aran, però amb acumulacions
minses i amb vent de component nord i oest.
El perill d'allaus se centra principalment en llocs favorables al desencadenament com són els indrets convexos, pendents
i amb neu acumulada pel vent. Atenció perquè són plaques de vent toves (més difícils de detectar) sobretot a l'AranFranja Nord de la Pallaresa i amb una distribució molt més irregular i més endurides a la resta de sectors. Hi ha plaques
de vent de mida petita i se'n formaran de noves conforme es vagi reforçant el vent del nord. Es podran desencadenar al
pas d'una persona. Les orientacions més afectades seran especialment les obagues i les cotes altes, per damunt dels
2300-2400 metres des de l'est fins a l'oest. No es descarta que en aquells indrets on localment els xàfecs puguin donar
més acumulacions de neu, hi pugui haver alguna allau petita de neu recent. A tots els sectors el perill és MODERAT (2).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24 H
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
Es mantindrà la situació de plaques de vent toves a l'Aran i més endurides a la resta de sectors a causa del reforçament
del vent del nord.
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT.
El proper butlletí s'emetrà: 13/04/2012
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

13/04/2012

Hora:

15:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

14/04/2012

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 14/04/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3) per damunt dels 2000 metres, MODERAT (2) per sota.

Ribagorçana-Vall Fosca

MARCAT (3) per damunt dels 2200 metres, MODERAT (2) per sota.

Pallaresa

MARCAT (3) per damunt dels 2200 metres, MODERAT (2) per sota.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
Amb la neu recent caiguda ahir hi ha una base de neu recent poc gruixuda des dels 1400-1500 metres arreu. Tot i així, l'esquiabilitat
es remunta a 2000-2100 metres en orientacions sud i 1600-1800 metres en nord a l'Aran i a 1900-2000 metres a la resta de sectors.
A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa els gruixos a 2200 metres varien entre 100-150 centímetres; a la Ribagorçana-Vall-Fosca i a la
Pallaresa entre 30-85 centímetres. A cotes altes hi ha sobreacumulacions a la majoria d'orientacions, especialment a les est.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 14/04/2012
Ahir va nevar a tots els sectors durant la tarda i nit, allargant-se fins a la matinada d'avui divendres a l'Aran. La nevada ha deixat
acumulacions de 15 centímetres a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa i entre 5 i 10 cm a la Ribagorçana Vall Fosca i a la Pallaresa.
Durant la nevada la temperatura va anar baixant i primer la neu va ser més humida, passant a ser seca al final. Avui les temperatures
pel matí són notablement més baixes que ahir i la neu caiguda es manté en superfície seca.
Aquesta neu nova s'ha dipositat damunt de nivells de neu granulada i de neu transformada a facetes que tenen com a base neu
encrostada o endurida. Aquest nivells febles són especialment destacables a les obagues i cotes intermitges, entre 2200 i 2500 metres.
Sota colls i carenes la neu s'ha placat lleugerament en forma de plaques toves. De cara a demà a la tarda amb les precipitacions
previstes, que poden acumular entre 15-25 cm segons les previsions meteo, preveiem la formació de noves plaques de vent, en general
toves arreu fins que no entri el vent del nord que farà que passin a ser dures a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa. Amb els
descens de temperatures de matinada preveiem la inestabilització de la base de la neu actual i per tant les plaques seran fàcils de
desencadenar sobretot en obagues i entre els 2200 i 2500 m. Cal anar amb cura en relleus convexos i de pendent ja que són els indrets
on es preveu que el desencadenament sigui més fàcil. Sobretot de cara a demà, en el moment d'ullades de Sol no es descarta que
alguna de les plaques pugui caure fins i tot de forma espontània. En funció de les acumulacions previstes per demà dissabte, i tenint
en compte que hi ha una base de neu granulada també es preveu la caiguda espontània d'allaus de neu recent petites, lleugerament
més gran en algun indret més acumulat de l'Aran com podria ser l'extrem nord d'aquest sector.
A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, el perill és MARCAT (3) per sobre de 2000 metres perquè les nevades que s'hi preveuen seran
més destacables; a al resta de sectors el perill és MARCAT (3) per sobre dels 2200 metres. Per sota d'aquestes cotes els perill és
MODERAT (2).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24 H
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
Les precipitacions previstes per l'Aran donaran pas a allaus de neu recent espontànies i allaus de placa sota colls i carenes que podran
assolir mida mitjana. A la resta de sectors es formaran plaques de vent dura degut al vent del nord.
Evolució del perill: EN AUGMENT a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, i EN LLEUGER AUGMENT a la resta de sectors.
El proper butlletí s'emetrà: 14/04/2012
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

14/04/2012

Hora:

15:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

16/04/2012

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 16/04/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

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

Ribagorçana-Vall Fosca

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

Pallaresa

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

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
Amb la neu recent caiguda els darrers dies, hi ha una base de neu recent de poc gruix des dels 1500-1700 metres arreu. Tot i així,
l'esquiabilitat es remunta a 2000-2100 metres en orientacions sud i 1600-1800 metres en nord a l'Aran i a 1900-2000 metres a la resta
de sectors.
A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa els gruixos a 2200 metres varien entre 100-150 centímetres; a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la
Pallaresa entre 30-85 centímetres. A cotes altes hi ha sobreacumulacions a la majoria d'orientacions, especialment a les est.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 16/04/2012
Durant la setmana ha estat nevant de forma intermitent a tots els sectors (en total de 20 a 40 centímetres per sobre de 2200 metres).
Divendres va nevar feblement amb xàfecs irregulars (1-10 centímetres de neu seca per damunt de 2000 m) amb vent moderat de
component nord a cotes altes. Després d'una nit serena i temperatures de ple hivern, amb formació de gebre, dissabte a mig matí s'està
cobrint el cel i s'esperen xàfecs de neu per sobre de 1300 metres (màxim 5 centímetres); diumenge s'enfortirà la nevada a l'Aran fins
a fons de vall (30-40 centímetres per sobre de 2200 metres), afectant també a la meitat nord de la Pallaresa i Ribagorçana-Vall Fosca
amb vent del nord incrementant-se fins a molt fort en aquets dos sectors.
Abans que comenci a nevar, el mantell està format per un nivell de neu de poca cohesió amb un gruix de 20-40 centímetres a l'AranFranja Nord de la Pallaresa, disminuint a 5-15 centímetres a la resta de sectors. Arreu hi ha nivells inestables interns de neu granulada.
Per sota, hi ha neu més endurida i encrostada. Sota colls i carenes la neu està una mica ventada i les plaques de vent són petites i es
fracturen al pas d'una persona però les cicatrius no es propaguen. Dissabte el perill és MODERAT (2); els vessants més perillosos són
els orientats a nord i a est. Dissabte són probables allaus de placa de mida 1, localment de mida 2 (suficients per colgar una persona) al
pas d'una persona localitzats en relleus convexos sota colls i carenes i de fort pendent. Diumenge el perill pujarà a MARCAT (3) arreu,
excepte la meitat sud de la Pallaresa i Ribagorçana-Vall Fosca on es mantindrà en MODERAT (2). Situació de torb. Les plaques, amb
la nevada i el vent, seran extenses i gruixudes; a partir de migdia de diumenge seran molt probables allaus de placa de mida 3 (poden
colgar un grup de persones), fins i tot de forma espontània, i localment de mida 4 a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa al matí de dilluns.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24 H
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
Dilluns al matí la situació serà molt delicada a l'Aran i meitat nord de la resta de sectors. Situació de plaques de vent fràgils de mida
mitjana. Possibles allaus espontànies.
Evolució del perill: dilluns ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà: 16/04/2012
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

16/04/2012

Hora:

15:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

17/04/2012

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 17/04/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3)

Ribagorçana-Vall Fosca

MARCAT (3)

Pallaresa

MARCAT (3)

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
Les nevades del cap de setmana han deixat neu des de fons de vall a l'Aran, a partir dels 900 metres a la Ribagorçana
i a partir dels 1000 metres aproximadament a la Pallaresa. Tot i així, l'esquiabilitat es remunta a 2000-2100 metres en
orientacions sud i 1600-1800 metres en nord aproximadament.
A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa els gruixos a 2200 metres varien entre 100-170 centímetres; a la Ribagorçana-Vall
Fosca i a la Pallaresa entre 30-80 centímetres.
ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 17/04/2012
Aquest cap de setmana les nevades han sigut força importants, amb acumulacions d'entre 30 i 50 centímetres, sobretot
a la vessant nord i àrees d'influència. Avui al matí el cel seguia tapat i les temperatures eren baixes per l'època, entre -8
i -10 graus. El vent ha bufat sobretot a partir de diumenge a la tarda i ha fet acumulacions irregulars a tots els sectors, a
la meitat sud de la Ribagorçana i la Pallaresa ha deflactat molt i allà a on no hi ha formació de placa aflora la neu antiga.
El mantell es caracteritza per plaques de vent en orientacions sud i est (sud-oest, sud, sud-est i est) que presenten petits
nivells de facetes i neu granulada a la base o bé nivells febles de la pròpia nevada molt actius; per sota la neu vella es
manté endurida. En general les plaques es poden desprendre pel pas d'una persona però sobretot de cara demà amb
les clarianes que s'han d'obrir i amb l'augment de les temperatures es podran desprendre de forma espontània. A l'AranFranja Nord de la Pallaresa i àrees d'influència les allaus seran de mida 3 (poden colgar un grup de persones) a la resta
predominarà la probabilitat d'allaus de mida 2 (suficients per colgar una persona) tot i que no es descarta que en pugui
caure alguna de mida 3. El perill d'allaus es manté en MARCAT (3) a tots els sectors.
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24 H
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
El nou front que s'espera per dimarts al vespre portarà noves precipitacions, caldrà estar al cas de la cota de neu ja que
pot estar relativament alta.
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT.
El proper butlletí s'emetrà: 17/04/2012
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

17/04/2012

Hora:

15:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

18/04/2012

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 18/04/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3)

Ribagorçana-Vall Fosca

MARCAT (3)

Pallaresa

MARCAT (3)

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
La neu de cotes més baixes ha anat marxant, avui el matí hi havia presència de neu a l'Aran sobre els 900-1000 metres i a
la resta de sectors sobre els 1700-1800 metres. L'esquiabilitat del mantell es remunta a 2000-2100 metres en orientacions
sud i 1600-1800 metres en nord aproximadament.
A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa els gruixos a 2200 metres varien entre 100-170 centímetres; a la Ribagorçana-Vall
Fosca i a la Pallaresa entre 30-80 centímetres.
ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 18/04/2012
Les temperatures estan pujant de forma moderada, aquest matí oscil•laven entre -4 i -6 graus. L'augment de les
temperatures juntament amb la insolació ha fet que el mantell s'hagi començat a humitejar superficialment i s'hagi observat
alguna caiguda de boles. Tot i així el mantell es segueix caracteritzant per la presència de plaques de vent en orientacions
sud i est (sud-oest, sud, sud-est i est) els petits nivells de facetes i neu granulada que tenen a la base o bé nivells febles
de la pròpia nevada segueixen actius; per sota, la neu vella es manté humida i endurida. Les acumulacions en forma
de placa són presents a tots els sectors però a la vessant sud del Pirineu el vent ha deflactat molt deixant aflorar la
neu antiga i el mantell és molt irregular. Amb l'augment de les temperatures i la insolació d'avui al migdia les plaques es
podran desprendre de forma espontània. Amb les noves nevades que han de començar avui al vespre però que seran
més importants de cara a demà seguirà la formació de plaques, sobretot a les orientacions est i inclús nord-est. A l'AranFranja Nord de la Pallaresa i àrees d'influència les allaus seran de mida 3 (poden colgar un grup de persones) a la resta
predominarà la probabilitat d'allaus de mida 2 (suficients per colgar una persona) tot i que no es descarta que en pugui
caure alguna de mida 3, sobretot de cara a demà a mesura que vagi nevant. No es descarta que hi puguin haver petites
purgues de neu recent humida, sobretot a cotes baixes a on la neu que precipiti serà més humida. El perill d'allaus es
manté en MARCAT (3) a tots els sectors.
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24 H
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
El nou front que s'espera per dijous afectarà principalment a la vessant nord.
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa i SENSE CANVIS a la resta.
El proper butlletí s'emetrà: 18/04/2012
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

18/04/2012

Hora:

15:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

19/04/2012

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 19/04/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3) per sobre dels 2000 m. MODERAT (2) per sota.

Ribagorçana-Vall Fosca

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

Pallaresa

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

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
La neu de cotes més baixes ha anat marxant, avui el matí hi havia presència de neu a l'Aran sobre els 1400-1500 metres i a
la resta de sectors sobre els 1700-1800 metres. L'esquiabilitat del mantell es remunta a 2000-2300 metres en orientacions
sud i 1600-1900 metres en nord aproximadament.
A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa els gruixos a 2200 metres varien entre 100-170 centímetres; a la Ribagorçana-Vall
Fosca i a la Pallaresa entre 30-80 centímetres.
ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 19/04/2012
Les temperatures ahir al migdia van ser positives a pràcticament a tots els sectors, amb valors de 0 a 1 grau a 2200
metres. Al llarg del matí va predominar el sol però a la tarda va començar a precipitar, tot i així, fins avui al matí només
hi ha hagut una enfarinada (menys de 5 centímetres a tot arreu). Amb aquestes condicions el mantell a cotes baixes s'ha
humitejat i assentat però a cotes altes (a partir dels 2000 metres a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa i dels 2200 metres
a la resta) continuen presents les plaques de vent formades amb les nevades del cap de setmana. Ahir es van observar
petites plaques de fons als llocs habituals de l'Aran i també alguna placa accidental. També es mantenen actius els nivells
de facetes i neu granulada de la base de les plaques que les manté inestables; en general es poden desencadenar al
pas d'una persona però no es descarta que amb les ullades de sol previstes per demà al migdia en pugui caure alguna
d'espontània. Per avui a la tarda i demà a la tarda s'espera el pas de nous fronts que poden deixar precipitacions de fins
a 30 centímetres, més importants a la vessant nord; amb el vent de l'oest seguirà la formació de plaques. Predomina la
probabilitat d'allaus de mida 2 (suficients per colgar una persona) tot i que no es descarta que se'n pugui desencadenar
alguna de mida 3 (pot arribar a colgar un grup de persones), sobretot a mesura que vagi nevant i en les orientacions
menys insolades. No es descarta tampoc que a mesura que vagi nevant hi puguin haver petites purgues de neu recent
humida, sobretot a cotes baixes a on la neu que precipiti serà més humida. El perill d'allaus es manté en MARCAT (3)
per sobre dels 2000 metres a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa i per sobre dels 2200 metres a la resta de sectors. Per
sota el perill passa a ser MODERAT (2).
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24 H
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
El nou front que s'espera per divendres mantindrà l'estabilitat del mantell molt similar.
Evolució del perill: SENSE CANVIS.
El proper butlletí s'emetrà: 19/04/2012
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

19/04/2012

Hora:

15:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

20/04/2012

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 20/04/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

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

Ribagorçana-Vall Fosca

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

Pallaresa

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

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
L'enfarinada ha deixat neu a partir dels 1600-1700 metres a tots els sectors essent esquiable a partir d'aquesta cota
a l'Aran, a la resta de sectors no es presenta esquiable fins als 1800-1900 metres en nord i als 2000-2300 metres en
orientacions sud aproximadament.
A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa els gruixos a 2200 metres varien entre 100-170 centímetres; a la Ribagorçana-Vall
Fosca i a la Pallaresa entre 30-80 centímetres.
ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 20/04/2012
Les precipitacions d'ahir han sigut molt minses, amb una enfarinada a la vessant nord i fins a 5 centímetres a la vessant
sud, la cota de neu va estar al voltant dels 1600-1700 metres. Les temperatures al llarg del dia van ser una mica més
baixes tot i que avui el matí eren molt similars a ahir al matí. En general el mantell s'ha seguit humitejat molt a totes les
orientacions, fins i tot a cotes mitges i inclús altes, i s'ha anat encrostant internament. Tot i així, en punts resguardats
encara es mantenen les acumulacions en forma de placa de vent. Amb l'escalfament del mantell els nivells febles de sota
les plaques es van estabilitzant i cada cop són menys actius, actualment les plaques es poden desencadenar pel pas
d'un grup de persones excepte en els llocs més obacs i pendents més dretes que poden arribar a desprendre's pel pas
d'una sola persona; aquestes són més probables a cotes més altes a on la neu es manté més seca i més freda. S'esperen
noves precipitacions per avui a la tarda i demà, que ja han començat a la vessant nord. Aquestes precipitacions amb vent
moderat de l'oest ajudaran a la formació de plaques però no s'esperen que pugin superar la mida 2 (suficients per colgar
una persona). També poden caure petites purgues de neu humida principalment a cotes baixes. El perill d'allaus passa
a ser MODERAT (2) per sobre dels 2000 metres a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa i per sobre dels 2200 metres a la
resta de sectors i FEBLE (1) per sota.
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24 H
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
Les nevades que s'esperen per dissabte mantindran el mantell molt similar.
Evolució del perill: SENSE CANVIS.
El proper butlletí s'emetrà: 20/04/2012
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

20/04/2012

Hora:

15:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

21/04/2012

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 21/04/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2) per sobre dels 2000 m passant a MARCAT (3) demà.

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2) per sobre dels 2200 m. FEBLE (1) per sota; passant a MODERAT (2)
demà.

Pallaresa

MODERAT (2) per sobre dels 2200 m. FEBLE (1) per sota; passant a MODERAT (2)
demà.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
L'enfarinada ha deixat neu a partir dels 1600-1700 metres a tots els sectors essent esquiable a partir d'aquesta cota a l'Aran. A la resta
de sectors no es presenta esquiable fins als 1800-1900 metres en nord i als 2000-2300 metres en orientacions sud aproximadament.
Amb les precipitacions de demà amb cota de neu alta tendirà a fer desaparèixer la neu de cotes baixes.
A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa els gruixos a 2200 metres varien entre 100-180 centímetres; a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la
Pallaresa entre 30-80 centímetres.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 21/04/2012
Les noves precipitacions d'ahir han acumulat entre 5 i 10 centímetres en general a tots els sectors, les temperatures han sigut similars
i la cota de neu s'ha mantingut al voltant dels 1600 metres. El vent ha seguit bufant de forma moderada mantenint el mantell molt
irregular; en els sectors més exposats aflora la neu vella i en els sectors més resguardats es mantenen les acumulacions. La neu vella
segueix humida i endurida a totes les orientacions i les acumulacions en forma de placa s'han anat estabilitzant però mantenen nivells
interns de facetes que continuen actius. Avui el perill d'allaus es manté en MODERAT (2) per sobre dels 2000 metres a l'Aran-Franja
Nord de la Pallaresa i per sobre dels 2200 metres a la resta de sectors i FEBLE (1) per sota. La nit es preveu tapada a la vessant nord i
de cara a demà les precipitacions previstes en aquest sector tindran una cota de neu bastant alta, tot plegat farà que el mantell estigui
molt humit a cotes mitges i baixes i hi haurà probabilitat d'allaus de placa de forma espontània que poden ser de fons, en general de
mida 2 (suficients per colgar una persona) tot i que en zones acumulades a on les facetes estan més actives també podran ser de
mida 3 (podran arribar a colgar un grup de persones). A l vessant sud la nit es preveu serena i les precipitacions han de ser menys
importants, és per això que el mantell no s'humitejarà tant i es preveu que les allaus es desencadenin pel pas d'una persona i que siguin
de mida 2; tot i que no es descarta que en zones deprimides i obagues en pugui caure alguna d'espontània i que puguin arribar a tenir
mida 3, sobretot a l'extrem nord. A cotes baixes de tots els sectors es preveuen petites allaus de fusió a qualsevol orientació. A mesura
que avanci la tarda les temperatures tendiran a baixar i el mantell tendirà a endurir-se i estabilitzar-se. També es preveu que a cotes
altes segueixi la formació de petites plaques a les orientacions est. De cara a demà el perill d'allaus a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa
passarà a ser MARCAT (3) a partir dels 2000 metres i MODERAT (2) per sota i a la resta de sectors.

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24 H
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
La baixada de temperatures prevista sobretot per diumenge tendirà a estabilitzar el mantell a cotes mitges i baixes.
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS.
El proper butlletí s'emetrà: 21/04/2012
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

21/04/2012

Hora:

15:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

23/04/2012

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 23/04/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3) per sobre dels 2200 m, passant demà al migdia a MODERAT (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2). Passant demà a FEBLE (1) per sota dels 2400 m.

Pallaresa

MODERAT (2). Passant demà a FEBLE (1) per sota dels 2400 m.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
L'enfarinada ha deixat neu a partir dels 1600-1800 metres a tots els sectors essent esquiable a partir d'aquesta cota a l'Aran. A la resta
de sectors no es presenta esquiable fins als 1800-1900 metres en nord i als 2000-2300 metres en orientacions sud aproximadament.
Amb les precipitacions d’aquesta tarda amb cota de neu alta el mantell a cotes baixes tendirà desaparèixer.
A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa els gruixos a 2200 metres varien entre 100-180 centímetres; a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la
Pallaresa entre 30-80 centímetres.

ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 23/04/2012
Ahir va fer una petita enfarinada a tots els sectors amb una cota que va començar als 1500-1600 metres però va pujar fins als 1800
metres. El mantell es va humitejar sobretot a cotes baixes però a la nit s’ha refredat i endurit. Avui al matí el cel es presentava amb sol
i núvols enganxats a les muntanyes i les temperatures han començat a pujar respecte ahir; aquestes condicions ajudaran novament a
l’humitejament del mantell. Avui al migdia han de començar nous ruixats amb cota bastant alta, les quantitats han de ser poc abundants
(fins a 10 l/m2) tot i així el mantell s’inestabilitzarà sobretot a cotes mitges a on podran caure plaques de forma espontània a l’AranFranja Nord de la Pallaresa i també a la Ribagorçana-Vall Fosca i la Pallaresa puntualment en zones acumulades i de pendent dret.
També podran caure purgues o petites allaus de fusió espontànies a cotes mitges i baixes.
Aquesta nit hi ha d’haver núvols de retenció a la vessant nord i de cara al matí de demà amb la insolació continuarà l’humitejament del
mantell. El perill per avui i demà al matí és MARCAT (3) a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa a partir dels 2200 metres i MODERAT (2)
per sota. No serà fins demà a partir del migdia que les temperatures han de baixar i han de començar noves precipitacions amb cota
al voltant dels 1600 metres llavors el mantell tendirà a endurir-se i estabilitzar-se a cotes mitges i baixes. Per sobre dels 2200 metres
aproximadament petites plaques en zones propenses es podran desprendre pel pas d’una persona, principalment en obagues. A partir
de llavors el perill serà MODERAT (2) a partir dels 2200 metres i FEBLE (1) per sota.
A la vessant sud la nit es preveu serena amb regelament nocturn, demà la insolació tornarà a humitejar el mantell quan seran possibles
caigudes de boles o petites purgues, de cara al migdia amb la nova situació el mantell s’anirà estabilitzant; es podran desprendre allaus
de placa pel pas d’un grup de persones, molt puntualment en pendents drets de cotes altes no es descarta alguna placa pel pas d’una
persona. El perill d’allaus a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa és MODERAT (2) avui restringint-se demà per sobre dels 2400
metres, per sota serà FEBLE (1). En general les allaus han de ser com a molt de mida 2 (suficients per enterrar una persona) excepte
avui i demà matí a l’Aran-Franja Nord que poden ser de mida 3 (arribar a colgar un grup de persones).

PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24 H
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
De cara a dilluns les temperatures han de tornar a pujar i ha de passar un nou front que deixarà precipitacions altre cop amb cota alta.
El mantell tornarà a humitejar-se i a inestabilitzar-se.
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT.
El proper butlletí s'emetrà: 23/04/2012
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

23/04/2012

Hora:

15:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

24/04/2012

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 24/04/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2) per sobre de 2300 m. FEBLE (1) per sota.

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2) per sobre de 2300 m. FEBLE (1) per sota.

Pallaresa

MODERAT (2) per sobre de 2300 m. FEBLE (1) per sota.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
El mantell és esquiable per damunt de 1700-1800 metres en orientacions nord i de 2000-2100 metres en orientacions
sud. A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa els gruixos a 2200 metres varien entre 100-180 centímetres; a la RibagorçanaVall Fosca i a la Pallaresa entre 30-80 centímetres.
Hi ha sobreacumulacions en orientacions est, però el mantell està ben distribuït. Deixa de tenir continuïtat als vessants
més exposats al sol.
ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 24/04/2012
Continua la mateixa tònica que la darrera setmana: temperatures baixes, alguns xàfecs amb cota de neu entre 2000-1600
metres i vents de l'oest amb una mica de transport de neu a cotes altes. Avui dilluns torna a passar una altre front al vespre;
es preveuen entre 5-10 litres per metre quadrat, amb alguna tempesta, i cota de neu baixant de 1600 metres a 1400
metres; vent de component oest moderat; dimarts quedarà el dia fred amb nuvolositat variable. El mantell nival està format
per un nivell superficial d'uns 30 a 40 centímetres de la neu fresca i ventada de tot el mes d'abril que s'ha anat assentant,
tot i que en el contacte amb les neus velles i endurides hi ha algun nivell feble, més efectiu en obagues i per damunt
de 2300 metres aproximadament, que permet l'inici de fractures amb sobrecàrrega, però no té capacitat de propagar-se.
També hi ha nivells locals de neu granulada intercalada que mantenen aquest nivell superficial amb certa inestabilitat.
Així, són possibles algunes allaus de placa per damunt de 2300 metres en orientacions de nord a sud-est, especialment
sota colls i carenes, que es poden desencadenar en general al pas d'un grup de persones. Poden assolir mida 2, és a
dir, poden colgar una persona. Les nevades previstes permetran la formació de noves plaques de vent amb les mateixes
característiques. Dimarts, en moments d'ullades de sol seran molt probables petites allaus de neu recent humida de mida
1 (purgues) en pendents superiors a 35 graus a qualsevol orientació.
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24 H
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
De cara a dimecres s'acaba la situació actual de nevades febles i temps fresc. Amb l'entrada de vents de sud a partir de
dimecres-dijous, hi haurà un canvi notable i sostingut cap a procés de fusió. El mantell s'humitejarà a totes orientacions
i augmentarà la probabilitat d'allaus espontànies.
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT.
El proper butlletí s'emetrà: 24/04/2012
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

24/04/2012

Hora:

15:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

25/04/2012

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 25/04/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

FEBLE (1) de matinada per sota de 2000 metres augmentant a MODERAT (2)
a partir de mig matí a totes les cotes.

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1) de matinada per sota de 2000 metres augmentant a MODERAT (2)
a partir de mig matí a totes les cotes.

Pallaresa

FEBLE (1) de matinada per sota de 2000 metres augmentant a MODERAT (2)
a partir de mig matí a totes les cotes.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
El mantell és esquiable a l'Aran per damunt de 1700-1800 metres en orientacions nord i de 2000-2100 metres en
orientacions sud. A la resta, és esquiable en orientacions nord per sobre de 2000-21000 metres i de 2300 metres en sud.
A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa els gruixos a 2200 metres es mantenen entre 100-180 centímetres; a la RibagorçanaVall Fosca i a la Pallaresa entre 30-80 centímetres.
Hi ha sobreacumulacions en orientacions est, però el mantell està ben distribuït. Deixa de tenir continuïtat als vessants
més exposats al sol.
ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 25/04/2012
El que fins ara ha estat l'abril més hivernal dels últims 15 anys s'acaba. Ahir dilluns va passar un front amb nevades
generals (entre 5-10 centímetres de neu seca i freda), baixant de cota a 1200 metres, 1000 metres a l'Aran, vent fort de
l'oest que ha format plaques de vent per sobre de 2000-2200 metres en orientacions est i nord. Avui dimarts i fins dimecres
al matí, la situació és de perill localitzat per sobrecàrrega: al pas d'una persona són probables plaques de vent de mida 2,
suficient per colgar una persona, en les orientacions i cotes indicades, sobretot sota colls i carenes. A partir de mig matí
de dimecres, la temperatura pujarà ràpidament, especialment a l'Aran per vent de sud; arreu hi haurà xàfecs en forma
d'aigua fins a 2400-2600 metres. Per tant, a partir de mig matí hi haurà un progressiu augment de la probabilitat d'allaus
espontànies de mida 1 i 2, especialment si hi ha precipitació, a qualsevol orientació.
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24 H
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
Dijous el mantell estarà força humit i sense haver regelat de matinada. Es mantindran els xàfecs d'aigua fins cota alta.
Augmentarà la freqüència i la mida de les allaus de fusió, a qualsevol hora del dia.
Evolució del perill: EN AUGMENT.
El proper butlletí s'emetrà: 25/04/2012
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

25/04/2012

Hora:

15:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

26/04/2012

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 26/04/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2).

Pallaresa

MODERAT (2).

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
El mantell és esquiable a l'Aran per damunt de 1700-1800 metres en orientacions nord i de 2000-2100 metres en
orientacions sud. A la resta, és esquiable en orientacions nord per sobre de 2000-2100 metres i de 2300 metres en sud.
Els gruixos de neu han baixat dimarts uns 5 centímetres. A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa els gruixos a 2200 metres
es mantenen entre 100-180 centímetres; a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa entre 30-80 centímetres.
Hi ha sobreacumulacions en orientacions est, però el mantell està ben distribuït. Va retirant-se ràpidament per sota dels
2000 metres. Deixa de tenir continuïtat als vessants més exposats al sol.
ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 26/04/2012
Típica situació de vent de sud amb una baixa atlàntica propera, amb cel ennuvolat, vent moderat, humitat alta i augment
de temperatura. Al vessant sud del Pirineu les temperatures han pujat lleugerament i el mantell s'humiteja només en
superfície i per sota de 2300 metres. Per sota d'aquesta cota són probables allaus de fusió de mida 1, localment 2, a
qualsevol orientació; en canvi, per sobre de 2400 metres es mantenen les plaques de vent relativament fredes i amb
comportament fràgil; es localitzen sota colls i carenes en orientacions est i nord i es poden desprendre al pas d'un grup
de persones i poden ser de mida 2.
A l'Aran, l'augment de la temperatura és més fort i l'humitejament de la neu arriba fins a cota més alta, 2400-2500 metres
i penetra més en el mantell. Per sota d'aquesta cota són probables allaus de fusió de mida 2 a qualsevol orientació.
El procés de fusió serà més notable dijous que dimecres i es notarà força més a l'Aran. Per tant, les allaus de fusió seran
més freqüents dijous que dimecres i més abundants a l'Aran que a la resta.
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24 H
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
Divendres i dissabte es preveu que s'accentuï la fusió, tant per augment de les temperatures com per xàfecs. Augmentarà
la freqüència i la mida de les allaus de fusió, a qualsevol hora del dia.
Evolució del perill: EN AUGMENT.
El proper butlletí s'emetrà: 26/04/2012
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

26/04/2012

Hora:

15:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

27/04/2012

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 27/04/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2).

Pallaresa

MODERAT (2).

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
El mantell és esquiable a l'Aran per damunt de 1800-1900 metres en orientacions nord i de 2100-2200 metres en
orientacions sud. A la resta, és esquiable en orientacions nord per sobre de 2000-2100 metres i de 2300 metres en sud.
Els gruixos de neu van baixant a raó d'uns 5 centímetres per dia. A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa els gruixos a 2200
metres oscil•len entre 90-170 centímetres; a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa entre 20-70 centímetres.
Hi ha sobreacumulacions en orientacions est, però el mantell està ben distribuït. Va retirant-se ràpidament per sota dels
2000 metres. Deixa de tenir continuïtat als vessants més exposats al sol.
ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 27/04/2012
Típica situació de vent de sud amb una baixa atlàntica propera, amb cel ennuvolat, vent moderat, humitat alta i augment
de temperatura. Al vessant sud del Pirineu les temperatures continuen pujant lleugerament (nocturnes negatives per sobre
de 2500 metres). Per sota de 2400-2500 metres, en la superfície del mantell, la neu seca de dies enrere ha passat a neu
de fusió sense que regeli; internament el mantell està regelat, tot i que estovant-se progressivament. Per sota de 2500
metres són probables allaus de fusió de mida 1, localment 2 a l'Aran, a qualsevol orientació. Per contra, per sobre de
2700 metres es mantenen les plaques de vent amb comportament fràgil a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa; es
localitzen sota colls i carenes en orientacions est i nord i es poden desprendre al pas d'un grup de persones i poden ser
de mida 2, suficientment per colgar una persona.
De moment, no hi ha hagut xàfecs i el procés de fusió està sent lent però progressiu; per això, no s'esperen de moment
allaus de mida mitjana. Divendres augmenta la probabilitat de precipitacions; així que en cas de xàfecs, cal extremar les
precaucions.
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24 H
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
Dissabte es preveu que s'accentuï la fusió, tant per augment de les temperatures com per xàfecs. Augmentarà la freqüència
i la mida de les allaus de fusió, a qualsevol hora del dia.
Evolució del perill: EN AUGMENT.
El proper butlletí s'emetrà: 27/04/2012
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

27/04/2012

Hora:

15:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

28/04/2012

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 28/04/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

MARCAT (3).

Pallaresa

MARCAT (3).

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
El mantell és esquiable a l'Aran per damunt de 1900-2000 metres en orientacions nord i de 2100-2200 metres en
orientacions sud. A la resta, és esquiable en orientacions nord per sobre de 2000-2100 metres i de 2300 metres en sud.
Els gruixos de neu van baixar dijous uns 10 centímetres. A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa els gruixos a 2200 metres
oscil•len entre 80-170 centímetres; a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa entre 10-70 centímetres.
Amb les pluges, el mantell retrocedirà notablement respecte a dies passats.
ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 28/04/2012
Ahir dijous el dia va ser bastant assolellat i va haver activitat d'allaus de fusió de mida 1 i 2 a migdia. A la matinada de
divendres ha començat a ploure fins a 2800 metres aproximadament (10-20 litres per metre quadrat a l'Aran, 1 a 5 a la
resta), i ho pot continuar fent feblement la resta de divendres. Dissabte novament hi haurà precipitacions fins a cotes molt
altes. El mantell nival presenta un nivell superficial de 50-70 centímetres per on l'aigua pot penetrar i esllavissar-se. En
aquestes condicions, el mantell s'humitejarà en profunditat. Per tant, divendres i dissabte són molt probables allaus de
fusió de fins a mida 3 (poden colgar un grup de persones), a qualsevol orientació, especialment en nord i est i per sobre
de 2300-2400 metres, on internament el mantell encara manté nivells febles. Algunes allaus poden ser de fons, arrencant
des del terra. A tots els sectors el perill és MARCAT (3) divendres i dissabte, tant de dia com de nit.
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24 H
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
Diumenge hi ha haurà un nou canvi en la situació. Descens fort de temperatures i xàfecs de neu. Tot i que el perill d'allaus
de fusió baixarà, al mantell no li donarà prou temps d'encrostar-se per estabilitzar-se completament.
Evolució del perill: EN DESCENS diumenge si baixen les temperatures.
El proper butlletí s'emetrà: 28/04/2012
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

28/04/2012

Hora:

15:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

30/04/2012

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 30/04/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3) dissabte, disminuint diumenge.

Ribagorçana-Vall Fosca

MARCAT (3) dissabte, disminuint diumenge.

Pallaresa

MARCAT (3) dissabte, disminuint diumenge.

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
El mantell és esquiable a l'Aran per damunt de 1900-2000 metres en orientacions nord i de 2100-2200 metres en
orientacions sud. A la resta, és esquiable en orientacions nord per sobre de 2000-2100 metres i de 2300 metres en sud.
Els gruixos de neu segueixen disminuint a raó de 5-10 centímetres per dia. A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa els gruixos
a 2200 metres oscil•len entre 80-160 centímetres; a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa entre 10-70 centímetres.
Amb les pluges, el mantell retrocedeix notablement respecte a dies passats i es va fent força discontinu en orientacions
solanes.
ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 30/04/2012
Continua l'entrada de vent fort de sud, amb molts núvols però fins a migdia de dissabte amb poca pluja. Des de l'inici
de l'episodi, dijous a la nit fins a migdia de dissabte, han caigut entre 5-25 litres per metre quadrat a l'Aran i entre 1-5 a
la resta, en forma d'aigua per sota de 2800 metres. De moment (dissabte a migdia), el mantell no s'està carregant tant
d'aigua com era previst; no obstant, dissabte vespre-nit pot ploure amb més intensitat i inestabilitzar-se el mantell. Aquest
presenta un nivell superficial de 50-70 centímetres per on l'aigua pot penetrar i esllavissar-se. En aquestes condicions, el
mantell s'humitejarà en profunditat. Per tant, dissabte i matí de diumenge són molt probables allaus de fusió que poden
ser de mida mitjana (mida 3 , suficient per colgar un grup de persones), a qualsevol orientació, especialment en nord i est i
per sobre de 2300-2400 metres, on internament el mantell encara manté nivells febles. Algunes allaus poden ser de fons,
arrencant des del terra. A tots els sectors el perill és MARCAT (3) ben bé fins diumenge a migdia, tot i que la tendència al
descens de temperatura diumenge farà que el perill d'allaus de fusió disminueixi progressivament.
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24 H
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
Dilluns es notarà el canvi de situació amb temperatures més baixes, tot i que costarà que el mantell regeli ja que es
mantindrà el temps humit i ennuvolat. La possibilitat de xàfecs de neu no inestabilitzarà el mantell.
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS.
El proper butlletí s'emetrà: 30/04/2012
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

30/04/2012

Hora:

15:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

04/05/2012

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 04/05/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2)

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2)

Pallaresa

MODERAT (2)

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
Les nevades han deixat neu a partir dels 1000-1100 metres amb uns gruixos de 5-10 cm a 1500 metres però el mantell
és esquiable a l'Aran per damunt de 1900-2000 metres en orientacions nord i de 2100-2200 metres en orientacions sud.
A la resta, és esquiable en orientacions nord per sobre de 2000-2100 metres i de 2300 metres en sud. A l'Aran-Franja
Nord de la Pallaresa els gruixos a 2200 metres oscil•len entre 80-170 centímetres; a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la
Pallaresa entre 10-70 centímetres.
Amb la insolació i els ruixats la neu a cotes baixes tendirà a desaparèixer ràpidament.
ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 04/05/2012
El dissabte es van donar precipitacions importants (entre 20 i 50 l/m2) amb cota molt alta, el mantell es va humitejar molt
i va disminuir molt de gruix i d'extensió. El diumenge les temperatures van començar a baixar (avui al matí sobre les 8h
hi havia valors de -2º i -4º a 2200 m), la baixada de les temperatures ha anat acompanyada de noves precipitacions en
forma de neu a partir dels 1000-1100 m. Tot i el descens de les temperatures el mantell no s'ha endurit gaire internament.
La neu nova és bastant humida i en general tot el mantell es caracteritza per neu humida. S'espera que les precipitacions
continuïn al llarg del dia d'avui, de cara a demà al matí ha de sortir el sol i de cara a la tarda s'han de formar núvols
de creixement que poden deixar nous ruixats. Aquesta situació continuarà humitejant el mantell sobretot superficialment.
S'esperen allaus de neu recent humida espontànies de mida 1 i 2 (poden arribar a enterrar una persona) a qualsevol
orientació tant per demà com per dimecres; sobretot per sobre dels 2000 m, a on el mantell encara tenia base. No es
descarta alguna placa petita de fons als llocs habituals de l'Aran. Allà a on la neu nova ha caigut sobre el terra tendirà a
desaparèixer ràpidament. A tots els sectors el perill d'allaus és MODERAT (2).
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24 H
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
De cara a dijous entrarem en el cicle de fusió regel típic de primavera, al llarg del matí es mantindrà la insolació amb alguns
possibles xàfecs a la tarda; es podran donar allaus de fusió de mida petita. Per divendres arriba un nou solc i es podran
donar noves precipitacions importants, el mantell s'humitejarà molt i les allaus podran arribar a involucrar tot el mantell.
Evolució del perill: ESTACIONARI per dijous i EN AUGMENT per divendres.
El proper butlletí s'emetrà: 4 de maig, a menys que, per canvis destacables en el mantell nival, es requereixi abans.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

04/05/2012

Hora:

15:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

11/05/2012

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 11/05/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2).

Pallaresa

MODERAT (2).

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
Degut a la nevada del 30 de maig, hi ha zones on el mantell està com no havia estat durant tot l'hivern. Tot i així en el
decurs de la setmana la neu s'ha anat retirant, especialment a l'Aran. En aquest sector, així com també a la Franja Nord
de la Pallaresa, la neu és esquiable en nord des dels 1800 metres i en sud des dels 2400. A la Ribagorçana-Vall Fosca
i a la Pallaresa, el mantell és esquiable des dels 2000 metres en nord i dels 2200-2300 metres en sud. Els indrets amb
gruixos més destacables es troben a les obagues.
Actualment, avui divendres, a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa els gruixos a 2200 metres oscil·len entre 80-160
centímetres i a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa entre 20-100 centímetres.
De cara al cap de setmana, amb els ruixats prevists, pot emblanquinar des dels 1800 metres en amunt però amb l'augment
de temperatures per la setmana vinent la neu anirà reculant, sobre tot pel que fa a les solanes.
ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 11/05/2012
Dilluns 30 es van donar nevades destacables que van forma una capa de neu recent d'entre 20-40 cm a tots els sectors.
Durant la setmana s'han donat caigudes d'allaus de neu recent humida de mida petita, localment de mida mitja. La
neu s'ha anat assentant durant la setmana. Els test d'estabilitat a l'inici de la setmana mostraven més possibilitat de
desencadenament que actualment. Amb les prediccions meteorològiques, que ens indiquen xàfecs sobretot avui divendres
i diumenge, es preveu que amb les acumulacions previstes es puguin donar caigudes espontànies d'allaus de neu recent
de mida petita per damunt dels 2000 metres a qualsevol orientació. Els indrets més favorables seran la meitat sud de
la Ribagorçana-Vall Fosca i la Pallaresa, i l'extrem nord de l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, ja que és on es preveu
que els ruixats puguin donar més acumulació. De cara a dilluns amb l'augment de la temperatura s'afavorirà la caiguda
de boles, purgues i petites allaus de neu recent humida en vessants fortament inclinat. L'activitat se centrarà sobretot en
moments d'insolació i preferentment a partir de zones fosques com arbres dispersos i roques. El perill a tots els sectors
és MODERAT (2) per sobre dels 2000 metres; per sota pràcticament no hi ha neu.
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24 H
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
L'augment tèrmic per la setmana vinent afavorirà la caiguda d'allaus de fusió en les hores centrals del dia.
Evolució del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà: 11 de maig, a menys que, per canvis destacables en el mantell nival, es requereixi actualizar
abans.
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BUTLLETÍ DE PERILL D'ALLAUS
PIRINEU OCCIDENTAL

DATA:

11/05/2012

Hora:

15:00

(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Vàlid Fins:

18/05/2012

ESTIMACIÓ DEL PERILL D'ALLAUS FINS A LES 24:00 H DE 18/05/2012
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2)

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2)

Pallaresa

MODERAT (2)

DISTRIBUCIÓ DEL MANTELL NIVAL
En el decurs de la setmana la neu s'ha anat retirant a tots els sectors de forma molt ràpida tant en gruix com en extensió.
A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa la neu és esquiable en nord des dels 1800 metres i en sud des dels 2300 metres. A
la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el mantell és esquiable des dels 2000 metres en nord i dels 2200-2300 metres
en sud. Actualment avui divendres, a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa els gruixos a 2200 metres oscil•len entre 80-150
centímetres i a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa entre 20-90 centímetres. Amb les precipitacions del cap de
setmana i l'augment de temperatures per la setmana vinent la neu anirà reculant encara més, sobre tot pel que fa a les
solanes.
ESTAT DEL MANTELL NIVAL. EVOLUCIÓ FINS A LES 24:00 H DE 18/05/2012
La setmana s'ha caracteritzat per temperatures molt altes i dies assolellats que han humitejat molt el mantell, aquest
s'ha anat assentant i avui, en general, està format per neu humida i per petites crostes internes. Al llarg de la setmana
s'han observat purgues i petites allaus de neu recent humida i de fusió sobretot en pendents drets. Les prediccions
meteorològiques indiquen xàfecs importants per dissabte a la tarda i diumenge a la tarda amb cotes molt altes que donaran
lloc a precipitacions en forma líquida fins a dalt els cims. En general el mantell tendirà a humitejar-se encara més i podran
caure allaus de fusió de forma espontània, sobretot de mida petita. Allà a on les precipitacions siguin més importants i a
on hi hagi més disponibilitat de neu caldrà extremar les precaucions ja que les allaus podran ser de mida mitjana i arribar
a enterrar a un grup de persones. La nit de dissabte a diumenge es preveu tapada i per tant no es preveu regelament
nocturn que pugui estabilitzar el mantell.
El perill a tots els sectors és MODERAT (2) essent els indrets més favorables a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa a partir
dels 2300-2400 metres que és a on hi ha més neu disponible.
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA PER A 24 H
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html

TENDÈNCIA PER A LES PROPERES 48 - 72 HORES
L'augment tèrmic per la setmana vinent afavorirà la caiguda d'allaus de fusió en les hores centrals del dia. Es preveuen
nits serenes que poden donar lloc a un lleuger regelament nocturn superficial del mantell.
Evolució del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà: 18 de maig, a menys que, per canvis destacables en el mantell nival, es requereixi actualizar
abans.
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INFORMACIÓ NIVOLÒGICA
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Nota emesa el Divendres, 18 de maig de 2012

Avui divendres el mantell és present en orientacions sud només de forma discontínua i a partir de
2300-2400 metres aproximadament. En orientacions nord el mantell és continu per damunt de 2200-2300
metres, sobretot a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa i a la meitat nord de la Ribagorçana-Vall Fosca,
mentre que a la resta és més aviat discontinu i no esquiable.
Els gruixos de neu, que a quasi tot arreu van estar per sobre dels habituals a principis de maig, han tornat
a baixar per sota de la mitjana. A 2400 metres, els gruixos oscil•len entre 40-100 centímetres al Pirineu
Occidental i entre 20-50 centímetres al Pirineu Oriental.
El mantell es va regelar i endurir força a principis de setmana degut al descens de la temperatura. És
força estable. Avui divendres es manté endurit internament, però en superfície està tou per la fusió, ja
que ha deixat de glaçar de nit. Té l'aspecte i el comportament típic de les congestes estivals.
Avui divendres pot ploure de forma feble fins dalt dels cims, especialment al Pirineu Occidental. Dissabte
les precipitacions poden guanyar força al Pirineu Occidental i la cota de neu baixarà fins als 2400 metres.
Diumenge les precipitacions es generalitzaran i tornaran les nevades, baixant fins als 1800 metres al final
del dia a tots els sectors. Divendres i dissabte poden haver purgues de neu molla a qualsevol orientació i
hora del dia. Atenció diumenge en què les condicions tornaran a ser plenament hivernals, amb possibles
acumulacions de neu recent destacables per damunt de 2200 metres.

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

Nota emesa el Dilluns, 21 de maig de 2012

Durant el cap de setmana s'han donat precipitacions abundants a tot el Pirineu. Dissabte van ser
inicialment en forma d'aigua, però amb el descens de la temperatura al llarg del dia, van acabar essent
en forma de neu. Diumenge les nevades van continuar arreu amb una cota de neu al terra al voltant dels
1500 metres, de forma puntual fins i tot més baixa. Al Prepirineu les precipitacions van ser en forma de
ruixats tempestuosos.
Entre dissabte i diumenge s'han acumulat, a 2200 metres, entre 25-30 mm a la Ribagorçana-Vall Fosca
i a la Pallaresa, al voltant dels 30-45 mm al Prepirineu i al Pirineu Oriental, i finalment entre 30-35 mm
a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa.
A tots els sectors la neu és present des dels 1700 metres amb continuïtat. A 2200 metres, els gruixos
volten 30-50 centímetres al Pirineu Occidental i entre 10-25 centímetres al Pirineu Oriental. Hi ha
sobreacumulacions de neu ventada en sud i est.
Actualment, avui dilluns, segueix nevant a l'Aran-Franja nord de la Pallaresa i àrees d'influència com
l'extrem nord del Perafita-Puigpedrós i del Ter-Freser.
La neu recent caiguda és bastant humida i es preveu que durant el dia d'avui, puguin caure purgues i
petites allaus de neu humida per damunt dels 2000 metres. Sota colls i carenes, a cotes altes orientades
al sud i a l'est, s'han format plaques. Cal fer atenció en aquests indrets i evitar especialment els terreny
trampa com clotades, canals i terreny deprimit sota de pendents pronunciats i convexos.
Les previsions meteorològiques indiquen nevades destacables durant tot el dia d'avui i la matinada de
demà a la vessant nord i àrees d'influència. A la resta de sectors les precipitacions seran en forma de
ruixat de tarda. Les precipitacions aniran acompanyades de vent de component nord i la cota de neu es
preveu que pugi fins als 2000 metres avui i fins als 2200 metres demà de matinada. Per aquests motius es
preveu de cara a demà l'activitat de petites allaus de neu recent humida per sobre dels 2000-2200 metres.
Per sota d'aquestes cotes hi haurà humitejament de la neu per la pluja i caiguda de boles i purgues de
fusió. A cotes altes continuarà la formació de plaques a les que caldrà fer atenció. Els ruixats de tarda
que seran amb cota de neu de fins a 2600 metres contribuiran a afavorir les allaus de fusió de forma local
allà on es donin, principalment la vessant sud del Pirineu.
La tendència a 72 hores indica un ascens de la temperatura que afavorirà la caiguda d'allaus de neu
recent humida i de fusió.
Aquesta nota nivològica s'actualitzarà demà dimarts 22/05/2012
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INFORMACIÓ NIVOLÒGICA
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Nota emesa el Dimarts, 22 de maig de 2012

Després de les nevades del cap de setmana, entre ahir i la matinada d'avui especialment, s'han donat
precipitacions al vessant nord del Pirineu occidental que han arribat a acumular fins a 25-30 litres al nord
de l'Aran i fins a 40 litres al nord de la Pallaresa; mentre que al vessant sud del Pirineu occidental hi ha
punts on ni tan sols ha precipitat. Aquestes precipitacions han fet créixer fins a 30 centímetres més el
gruix del mantell. D'altra banda, al Pirineu Oriental s'han registrat fins a 10 litres al vessant nord que, al
haver estat en forma de pluja, han provocat la reducció del mantell existent. Al Ter Freser han caigut fins
a 9 litres (gairebé concentrats durant la passada matinada) i al Prepirineu les precipitacions només van
donar-se durant el matí d'ahir acumulant tan sols 5mm.
A tots els sectors la neu és present des dels 1700-1800 metres amb continuïtat, però al sector oriental
ha pujat de cota. A 2200 metres, els gruixos volten 30-70 centímetres al Pirineu Occidental, superant
el metre en alguns punts del nord de la Pallaresa; i entre 5-15 centímetres al Pirineu Oriental. Hi ha
sobreacumulacions de neu ventada en el quadrant est.
Actualment, avui dimarts, les precipitacions en forma de neu segueixen només a l'Aran-Franja nord de la
Pallaresa i àrees d'influència del Pirineu Occidental, on neva a cotes superiors a 1800 metres.
La neu recent caiguda és bastant humida i es preveu que durant el dia d'avui, puguin caure purgues i
petites allaus de neu humida per damunt dels 2000 metres degut a l'augment de les temperatures. Sota
colls i carenes a cotes altes orientades al sud, a l'est i al nord-est, s'han format noves plaques de vent
toves. Cal fer atenció als pendents drets i convexos sota aquests colls i carenes, així com també als
terrenys trampa com clotades, canals i terrenys deprimits sota de pendents pronunciats.
Les previsions meteorològiques indiquen un augment de la temperatura a partir de demà dimecres essent
especialment acusat a partir de dijous. Les precipitacions seguiran avui a la tarda al Pirineu Occidental,
on s'aniran reduint progressivament i arribaran a acumular un màxim de 5-7 litres. A la resta del Pirineu
no es donaran precipitacions i el cel s'anirà obrint fins a quedar serè demà. El vent bufarà de component
nord moderat i anirà afluixant progressivament.
A partir de demà i especialment dijous, l'augment tèrmic donarà pas a allaus de fusió a qualsevol
orientació. A cotes altes es mantindran inestables les plaques i caldrà fer atenció als llocs indicats
(pendents drets i convexos).
La tendència a 72 hores indica un ascens de la temperatura que afavorirà la caiguda d'allaus de fusió.
Aquesta nota nivològica s'actualitzarà quan les condicions del mantell així ho requereixin.
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Nota emesa el Divendres, 25 de maig de 2012

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 de
2012, o quan les condicions d'innivació així 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 haver consultat la previsió meteorològica per muntanya.
A la primavera, o amb temperatures altes, cal haver finalitzat l'activitat 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 centímetres en 24 hores, es recomana no sortir a
muntanya.
S'ha de dur sempre el material bàsic de seguretat: detector de víctima d'allaus, sonda i pala.
Aquesta nota nivològica s'actualitzarà quan les condicions del mantell així ho requereixin.
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Nota emesa el 31/10/2012

Dimarts 30 d'octubre va començar a nevar a la majoria de sectors, en general a partir dels 1600 metres.
Avui dimecres al matí ha continuat nevant i els gruixos de neu al terra mesurats a les 09:00 són de 20-30
centímetres al Ter-Freser, al voltant dels 10 cm a la resta del Pirineu Oriental i entre 5-10 cm al Pirineu
Occidental.
La cota de neu al terra se situa al voltant dels 1600-1800 metres.
A tots els sectors la neu caiguda és humida i pesada.
El vent del nord-oest s'ha fet present a cotes altes del Ter-Freser, on ha remogut la neu i és possible
que s'hagin format sobreacumulacions en forma de placa en vessants arrecerats. Caldrà fer atenció a
aquests sectors a l'hora de circular-hi.
Per a les pròximes 24-48 hores la neu podrà recular degut a l'augment suau de les temperatures,
especialment en indrets on els gruixos siguin menors.
Aquesta nota nivològica s'actualitzarà quan les condicions del mantell així ho requereixin.
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Nota emesa el 05/11/2012

La neu al terra que hi havia durant la setmana passada ha marxat degut a les pluges del cap de setmana,
que han estat generals, més quantioses al Pirineu occidental. La cota de neu ha estat molt alta, entre
2800-3000 metres al principi, baixant fins als 2200 metres durant la matinada de dilluns dia 5, però només
a l'Aran on el terra ha quedat enfarinat per damunt d'aquesta cota. A tot el Pirineu queden algunes taques
de neu antiga regelada per sobre de 2500 metres.
Dimarts al matí només s'espera alguna nevada feble (1-5 centímetres) a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa
degut a la retenció amb vents de nord.
Per als propers dies no s'esperen noves nevades i, per tant, caldrà esperar encara uns quants dies més
abans de calçar-se els esquís.
Aquesta nota nivològica s'actualitzarà quan les condicions del mantell així ho requereixin.
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