Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 01/08/2013

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 02/08/2013

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 02/08/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2)

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2)

Pallaresa

MODERAT (2)

Distribució del mantell nival
A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa hi ha neu al terra per damunt de 1200 metres a les obagues i
1500 metres a les solanes, esquiable per damunt de 1300 metres i 1600 metres respectivament; els
gruixos es mantenen en el doble del que és habitual (entre 160-370 centímetres a 2200 metres). A la
Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el mantell és present per damunt de 1400 metres, esquiable
per sobre de 1600 metres; a 2200 metres els gruixos volten els 90-160 centímetres, amb més neu als
sectors de bosc protegits del vent, augmentant de sud a nord i superen la mitjana climàtica. El mantell
cobreix tot el terreny amb sobreacumulacions en orientacions est i sud.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 02/08/2013
L'ascens de temperatura que es va iniciar dijous s'ha aturat, registrant-se mínimes que baixen per sota
dels zero graus per damunt dels 2000 m. Aquest final de setmana el vent de sud i oest ha format petites
plaques de vent sota colls i carenes en orientacions est i nord, que poc a poc s'han anat estabilitzant.
Durant el cap de setmana s'esperen ruixats de neu a la tarda que, amb els vents moderats del sud que
s'esperen a cotes altes, poden formar noves plaques especialment a cotes altes dels vessants nord.
La inestabilitat per allaus de placa al pas d'una persona es mantindrà durant el cap de setmana, però
seran petites i limitades a cotes altes. De dia la insolació és alta i s'esperen allaus petites de neu humida
a tots els sectors en vessants assolellats. La neu a les obagues es va afeixugant progressivament,
i a les solanes el mantell s'humiteja superficialment i apareix encrostat al matí. Cal parar atenció en
unes jornades en què el bon temps pot fer baixar la guàrdia. El perill d'allaus és MODERAT (2) a tots
els sectors.
Predicció meteorològica per mitjà termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
Diumenge i dilluns es manté el temps humit i amb temperatures suaus, amb ruixats de neu a les
tardes. No hi haurà canvis significatius en l'estat del mantell. Les capes febles internes s'estabilitzaran
progressivament. Evolució del perill: ESTACIONARI
El proper butlletí s'emetrà el dia 01/08/2013
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Nota emesa el 11/11/2013

Ahir diumenge dia 10 de novembre va començar a precipitar amb cota de neu baixant fins a 2100 metres
avui dilluns dia 11 al matí. Les nevades han caigut a l'Aran (entre 20-55 l/m2) i sectors nord de la
Ribagorçana-Vallfosca i de la Pallaresa (5-10 l/m2), així com a l'extrem nord del Perafita-Puigpedrós i
del Ter-Freser (10-20 l/m2). A 2200 metres s'han acumulat en aquests sectors entre 5-20 centímetres de
neu recent humida, humitejant-se força degut a que la cota de neu anirà remuntant al llarg del dia. Durant
la nevada el vent ha estat fort de component oest i nord a tots els sectors. És previst que les nevades
desapareguin a migdia d'avui dilluns amb tendència a ploure sobre nevat.
Demà dimarts per la tarda tornaria a precipitar (entre 5-15 l/m2) amb cota de neu baixant de 2600 metres
a 2200 metres al final.
Aquesta nota nivològica s'actualitzarà quan les condicions del mantell així ho requereixin.
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Nota emesa el 15/11/2013

Dijous al vespre es van iniciar nevades a l'extrem nord del Pirineu de Catalunya. Les temperatures han
baixat considerablement i l'ambient actual és de fred i vent a la majoria de sectors. Prèviament hi havia
neu al terra des dels 2400 metres degut a les nevades del cap de setmana passat.
Amb les nevades actuals, la cota de neu ha baixat fins a fons de vall on la neu s'hi acumula amb poc
gruix. Les acumulacions més destacables han estat a la Val d'Aran i a l'extrem nord de la Pallaresa, on a
2200 metres hi ha uns 30 cm de neu recent seca i freda. A la resta del Pirineu Occidental i l'extrem nord
del Pirineu Oriental les acumulacions han estat menors, d'uns 10 cm a 2220 m aproximadament. A més,
el vent fort del nord ha donat lloc a moltes deflacions a les cotes altes, colls i carenes. Per contra als fons
de vall i les zones deprimides s'ha han acumulat gruixos més destacables. Al Prepirineu i Vessant nord
del Cadí Moixeró pràcticament sols hi ha arribat la rufaca o nevades minses.
Pel que fa al vent, l'Aran és el sector on la neu ha caigut més a plom i amb poc efecte del vent. Tot i així
les zones properes a la Pallaresa, prop del port de la Bonaigua, la neu es troba lleugerament ventada i
la neu s'acumula en forma de plaques de neu ventada tova. A l'extrem nord de la Pallaresa la situació és
similar. Tant a l'Aran com a l'extrem nord de la Pallaresa són possibles caigudes espontànies de purgues
en pendents superiors als 35-40º, així com també d'alguna placa de vent de mida petita bàsicament en
orientacions est i sud-est.
A la resta de sectors no es descarta que es pogués donar alguna caiguda de purgues de neu recent en
pendents acumulats superiors als 40º en forma de placa de vent.
Durant el cap de setmana caldrà fer atenció a les prediccions meteorològiques que hores d'ara segueixen
indicant més nevades però amb augment de temperatures i de cota de neu. En aquest sentit demà
dissabte actualitzarem aquesta informació.
Aquesta informació s'actualitzarà demà dissabte 16 de novembre de 2013.
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Nota emesa el 16/11/2013

Dijous al vespre es van iniciar nevades a l'extrem nord del Pirineu de Catalunya amb temperatures en
fort descens. Prèviament hi havia neu al terra a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa per sobre dels 2400
metres degut a les nevades a cotes altes de dies enrere.
La nevada deguda a la situació de nord es va acabar divendres al matí. Les acumulacions més
destacables han estat a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, on a 2200 metres s'han acumulat de 40-60
centímetres de neu recent seca i freda, de l'ordre de 80 centímetres per sobre de 2400 metres. Hi ha neu
al terra fins a fons de vall. Primer va nevar amb vent moderat de component nord, però després el vent
va baixar ràpidament i gran part de la nevada va ser a plom. Per tant, l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa
la neu és incohesiva, solta i força freda.
A la resta de la meitat nord del Pirineu Occidental i a l'extrem nord del Pirineu Oriental les acumulacions
de neu han estat menors, d'uns 10-30 centímetres a 2200 metres, disminuint ràpidament de nord a sud. A
més, el vent va bufar molt fort del nord (cops de 100 kilòmetres per hora) i ha donat lloc a moltes deflacions
a les cotes altes, colls i carenes. Per contra, als fons de vall i les zones deprimides s'han acumulat gruixos
més destacables. Al Prepirineu i Vessant nord del Cadí Moixeró pràcticament no ha nevat.
Avui dissabte al matí la situació ha canviat degut a la formació d'una depressió a la Mediterrània. El vent
de l'est s'ha incrementat arreu i la neu pols de l'Aran comença a transportar-se i s'estan formant plaques
de vent en orientacions oest i sud, que es poden desprendre al pas d'una persona i ser de mida suficient
per colgar un grup de persones. En moments de sol cauran allaus de neu humida ja que la temperatura
està augmentant. A l'extrem nord de la Pallaresa, de la Ribagorçana-Vallfosca, del Perafita-Puigpedrós i
del Ter-Freser ja s'havien format plaques de vent en orientacions sud i sud-est; se n'afegeixen de noves
en orientacions oest, que poden caure al pas d'una persona.
Durant tot dissabte i diumenge caldrà fer atenció a les prediccions meteorològiques que indiquen més
nevades al Pirineu oriental però amb augment de temperatures i de cota de neu. En aquests sectors
caldrà extremar les precaucions per nevades abundants amb vents forts de component est, manca de
visibilitat i acusada sensació de fred. A la resta, atenció amb les plaques de vent.
Aquesta informació s'actualitzarà dilluns, 18 de novembre de 2013.
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 17/11/2013

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 18/11/2013

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 18/11/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2)

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2)

Pallaresa

MODERAT (2)

Distribució del mantell nival
A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa hi ha neu al terra per damunt de 1200 metres a les obagues i
1500 metres a les solanes, esquiable per damunt de 1300 metres i 1600 metres respectivament; els
gruixos es mantenen en el doble del que és habitual (entre 160-370 centímetres a 2200 metres). A la
Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el mantell és present per damunt de 1400 metres, esquiable
per sobre de 1600 metres; a 2200 metres els gruixos volten els 90-160 centímetres, amb més neu als
sectors de bosc protegits del vent, augmentant de sud a nord i superen la mitjana climàtica. El mantell
cobreix tot el terreny amb sobreacumulacions en orientacions est i sud.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 18/11/2013
L'ascens de temperatura que es va iniciar dijous s'ha aturat, registrant-se mínimes que baixen per sota
dels zero graus per damunt dels 2000 m. Aquest final de setmana el vent de sud i oest ha format petites
plaques de vent sota colls i carenes en orientacions est i nord, que poc a poc s'han anat estabilitzant.
Durant el cap de setmana s'esperen ruixats de neu a la tarda que, amb els vents moderats del sud que
s'esperen a cotes altes, poden formar noves plaques especialment a cotes altes dels vessants nord.
La inestabilitat per allaus de placa al pas d'una persona es mantindrà durant el cap de setmana, però
seran petites i limitades a cotes altes. De dia la insolació és alta i s'esperen allaus petites de neu humida
a tots els sectors en vessants assolellats. La neu a les obagues es va afeixugant progressivament,
i a les solanes el mantell s'humiteja superficialment i apareix encrostat al matí. Cal parar atenció en
unes jornades en què el bon temps pot fer baixar la guàrdia. El perill d'allaus és MODERAT (2) a tots
els sectors.
Predicció meteorològica per mitjà termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
Diumenge i dilluns es manté el temps humit i amb temperatures suaus, amb ruixats de neu a les
tardes. No hi haurà canvis significatius en l'estat del mantell. Les capes febles internes s'estabilitzaran
progressivament. Evolució del perill: ESTACIONARI
El proper butlletí s'emetrà el dia 17/11/2013
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Nota emesa el 18/11/2013

Dissabte va començar la nevada de llevant i avui dilluns al matí encara es manté; és previst que finalitzi
durant el matí de demà dimarts, donant pas a una entrada de nord. De moment, en tot l'episodi s'han
acumulat de l'ordre de 70-90 litres per metre quadrat al Ter-Freser, 50-70 litres al Cadí-Moixeró disminuint
ràpidament cap al Prepirineu lleidatà, entre 25-40 litres a la Pallaresa i Ribagorçana-Vallfosca; a l'AranFranja Nord de la Pallaresa és on menys ha nevat, entre 5-15 litres per metre quadrat. La cota de neu ha
anat remuntant des dels 1200 fins als 1600 metres i la neu recent és molt humida fins a cotes altes (fins
ben bé als 2500 metres). El vent ha estat moderat de component est. Les temperatures han remuntat
força des de divendres fins avui dilluns.
Amb aquesta situació, el mantell a l'Aran s'ha afeixugat molt i no té res a veure amb la neu pols i freda
de divendres; els gruixos han disminuït per assentament i el mantell està ben consolidat i ben repartit ja
que el vent ha estat fluix; els gruixos oscil•len entre 40-60 centímetres a 2300 metres. A la Pallaresa i
a la Ribagorçana-Vallfosca el vent ha bufat fort de component est i s'han format petites plaques de vent
a cotes força altes en orientacions sud-oest-nord, poc fràgils, ja que no hi ha capes febles actives; els
gruixos oscil•len entre 30-50 centímetres a 2300 metres. Al Pirineu oriental el mantell està format per neu
recent humida, densa i consolidada amb alguna petita placa de vent a cotes altes en orientacions sudoest-nord; els gruixos oscil•len entre 40-60 centímetres.
A tots els sectors es preveuen purgues i caigudes d'allaus espontànies de neu humida, especialment en
vessants herbosos i de fort pendent, que poden arrencar des del terra i ser de mida suficient per colgar
una persona; al Ter-Freser i Cadí és on seran més freqüents. Per sobre de 2500 metres localment hi pot
haver alguna allau de placa al pas d'un grup de persones.
La situació nivometeorològica es manté complicada, ja que demà dimarts el vent va girant a nord i les
nevades es reactivaran a l'Aran amb neu més seca; per contra, al Pirineu oriental les nevades seran
escasses i el vent del nord començarà a moure neu i a formar noves plaques de vent, sobretot en
orientacions sud.
Aquesta informació s'actualitzarà dimarts, 19 de novembre de 2013.
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Nota emesa el 19/11/2013

Ahir dilluns per la tarda va començar a girar el vent i fins avui pel matí s'han donat nevades de retenció de
nord que han afectat a la majoria de sectors. Des d'ahir, s'han acumulat nous gruixos de neu recent que
varien entre 10 i 50 cm a 2000 metres. La cota de neu ha baixat fins als 800-1000 m. Per sota d'aquesta
neu relativament més seca hi ha la neu humida de la llevantada del cap de setmana i de dilluns matí.
La característica més destacable actualment és l'increment de la força del vent del nord a la façana sud
de tot el Pirineu, franja nord de la Pallaresa inclosa però amb més virulència al Ter-Freser. A l'Aran el
vent s'ha fet notar poc, tant sols a la franja sud. Les temperatures han davallat força a tots els sectors
respecte ahir.

A l'Aran la neu es mostra afeixugada i en general el mantell està ben consolidat a la base i ben repartit
ja que el vent ha estat fluix; els gruixos oscil•len entre 50-80 centímetres a 2300 metres. A la Pallaresa i
a la Ribagorçana-Vall Fosca el vent ha bufat fort de component nord avui i s'han format petites plaques
de vent als llocs més arrecerats ja que a la resta, sobretot a cotes altes la neu ha estat escombrada; els
gruixos oscil•len entre 40-70 centímetres a 2300 metres. Al Pirineu oriental el mantell està format per neu
recent humida, densa i consolidada a la base, però amb la nevada de retenció de nord d'avui pel matí hi
ha neu relativament més seca que s'ha acumulat en forma de neu ventada en els indrets més arrecerats;
els gruixos oscil•len entre 50-90 centímetres a 2000 metres i les sobreacumulacions superen el metre
de gruix degut al transport pel vent.
En alguns indrets s'han donat caigudes espontànies de purgues de neu recent humida, com per exemple
en el sector de la Bonaigua i a les canals del Cadí
A tots els sectors es preveuen purgues i caigudes d'allaus espontànies de neu humida, especialment en
vessants herbosos i de fort pendent, que poden arrencar des del terra i ser de mida suficient per colgar
una persona; al Ter-Freser i Cadí és on seran més freqüents. Per sobre de 2500 metres localment hi pot
haver alguna allau de placa al pas d'un grup de persones.
La situació nivometeorològica es manté complicada, per la formació de plaques de vent en orientacions
sud, sud-est i sud-oest en vessants arrecerats. Les temperatures baixes previstes per demà mantindran
les plaques fràgils en alçada. Aquesta situació és comuna a tots els sectors excepte a l'Aran on la neu
ha caigut més a plom i la situació és de caiguda de purgues i petites allaus de neu recent en pendents
superiors als 35º.
Aquesta informació s'actualitzarà dimecres, 20 de novembre de 2013.
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Nota emesa el 20/11/2013

L'ambient hivernal amb les nevades i el vent d'ahir és el tret més destacable. La baixada de temperatures
s'ha fet notar a tot el Pirineu. Pel matí les temperatures rondaven els -11 ºC a 2200 metres i el torb i vent
fort del nord-oest ha estat bufant des de primeres hores. A l'extrem nord de l'Aran la nevada d'ahir ha
estat més a plom i amb poc efecte del vent.
Els gruixos varien entre 50-80 centímetres a l'Aran a 2300 metres, a la Pallaresa i a la RibagorçanaVall Fosca entre 40-70 centímetres a la mateixa cota, i al Ter-freser i al Perafita-Puigpedrós entre 50-90
centímetres a 2000 metres, amb sobreacumulacions que superen el metre de gruix degut al transport pel
vent. Les cotes altes, colls i carenes de tots els sectors es mostren molt ventades a causa del fort vent.
Al Vessant nord del Cadí-Moixerí i al Prepirineu els gruixos són menors, entre 20-70 cm.
S'han donat caigudes espontànies d'allaus a la majoria de sectors; tant de placa com de neu recent.
Es preveu que durant el dia d'avui en continuïn caient sobretot en terreny propici com són els sectors
sobreacumulats i convexos i especialment en pendents superiors als 35º. Aquestes allaus seran de
plaques petites, sobretot en llocs arrecerats i preferentment en orientacions sud, est i sud-oest. A l'Aran
es preveu també la caiguda de petites allaus de neu recent a l'extrem nord.
Les noves nevades anunciades, que es preveuen abundants per l'Aran i que també afectaran a al resta de
sectors, donaran lloc a noves acumulacions damunt de la neu ventada que hi ha actualment en superfície.
Es preveu que continuï la caiguda d'allaus de forma espontània de mida petita durant la nevada i de mida
mitjana al final de l'episodi en funció de les acumulacions que es produeixin.

Aquesta informació s'actualitzarà dijous, 21 de novembre de 2013.
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Nota emesa el 21/11/2013

L'ambient hivernal amb nevades i vent es manté amb l'arribada d'un nou front del nord-oest que està
entrant a la matinada d'avui dijous. Fins les 09,00 h d'avui s'han acumulat 3-4 cm a 2200 m al Pirineu
Occidental amb una pujada de temperatura de -11 a -5 graus, però tot i així serà una neu fàcilment
transportable pel vent de l'oest, que està bufant fluix a moderat a l'Aran i fort a la resta del Pirineu. La
nevada s'intensificarà al llarg de la jornada, però amb menys afecció cap a l'oriental.
Els gruixos totals de neu al terra varien entre 50-80 centímetres a l'Aran a 2300 metres; a la Pallaresa, a
la Ribagorçana-Vall Fosca i al Perafita-Puigpedrós entre 40-70 centímetres i tornen a augmentar cap al
Ter-Freser, on es registren els màxims, entre 50-90 centímetres a 2200 metres, amb sobreacumulacions
que superen el metre de gruix degut al transport pel vent. Les cotes altes, colls i carenes de tots els
sectors es mostren molt ventades a causa del fort vent. Al Vessant nord del Cadí-Moixeró i al Prepirineu
els gruixos són menors, entre 20-60 cm.
S'han donat caigudes espontànies d'allaus a la majoria de sectors; tant de placa com de neu recent.
Es preveu que durant el dia d'avui en continuïn caient sobretot en terreny propici com són els sectors
sobreacumulats i convexos i especialment en pendents superiors als 35º. Aquestes allaus seran de placa,
sobretot en llocs arrecerats i preferentment en orientacions sud, est i sud-oest. Seran de mida mitjana
al Ter-Freser i petites a la resta. A l'Aran es preveu també la caiguda de petites allaus de neu recent a
l'extrem nord.
Les nevades d'avui dijous, que es preveuen abundants per l'Aran i que també afectaran a la resta de
sectors, donaran lloc a noves acumulacions damunt de la neu ventada que hi ha actualment en superfície.
Es preveu que continuï la caiguda d'allaus de forma espontània de mida petita durant la nevada i de mida
mitjana al final de l'episodi en funció de les acumulacions que es produeixin.
Aquesta informació s'actualitzarà demà, 22 de novembre de 2013.
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 22/11/2013

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 23/11/2013

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 23/11/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3)

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2)

Pallaresa

MODERAT (2)

Distribució del mantell nival
La neu es troba molt ventada a la vessant sud on les orientacions obagues es troben desproveïdes
de neu. A l'Aran el mantell és molt més homogeni en la seva distribució i la neu és esquiable des dels
1000 m. A la resta és present des dels 1000 m però esquiable a partir dels 1600 m i fins als 2200-2300
m. Per damunt està molt ventat. Els gruixos de neu a 2200 metres varien entre els 100-110 cm a l'AranFranja Nord de la Pallaresa i de l'ordre dels 60-70 cm a la resta.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 23/11/2013
A l'Aran Franja Nord de la Pallaresa la nevada que es va iniciar ahir ha deixat gruixos de neu nova que
roden els 50 cm a 2100 m. L'efecte del vent s'ha donat més a la franja nord de la Pallaresa on ja ahir es
va donar la caiguda d'alguna placa de vent. Avui a l'Aran s'han enregistrat nombroses caigudes d'allaus
de fons en sectors de la carretera de la Bonaigua i Beret. Es preveu que aquesta situació continuï
donant-se tant avui com demà. Per damunt dels 2200 metres es preveu que es formin plaques de vent
que poden caure fàcilment al pas d'una persona. Tant les allaus accidentals com les naturals poden
ser de mida suficient com per enterrar un grup de persones. Les allaus espontànies, amb l'augment
de temperatures previst pel cap de setmana poden donar-se fins i tot més freqüentment. El terreny
més propens a les allaus espontànies de fons són els pendents herbosos per sota dels 2200 metres
que roden o superen el 30º. Pel que fa a les plaques accidentals el terreny més exposat és a cotes per
damunt dels 2200 m en sud, est, oest i nord arrecerats amb relleus convexos per sobre el 35º.El perill
d'allaus és MARCAT (3) per l'Aran i la Franja Nord de la Pallaresa. A la Pallaresa i a la Ribagorçana
Pallaresa el mantell es troba força ventat, sobretot a l'extrem sud. Les plaques de vent que s'hi ha
forma són dures, a diferència de l'Aran i de la franja Nord de la Pallaresa, on són toves. El perill d'allaus
a la Ribagorçana-Vall fosca i a la Pallaresa és MODERAT (2) perquè les plaques es mostren fràgils
i es localitzen en indrets ben arrecerats. En aquest sentit els vessants nord a cotes altes es mostren
desproveïts de neu mentre que és a les fondalades i a les orientacions sud, est i oest on hi ha les
acumulacions inestables. Pel que fa a la mida de les allaus, poden arribar a colgar una persona.
Predicció meteorològica per curt termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
El vent previst per als propers dies seguirà engruixint les plaques Evolució del perill: EN LLEUGER
AUGMENT.
El proper butlletí s'emetrà el dia 23/11/2013
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 23/11/2013

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 25/11/2013

Hora: 15:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 25/11/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3)

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2)

Pallaresa

MODERAT (2)

Distribució del mantell nival
Fora de l'Aran, el mantell es troba molt ventat i les orientacions obagues es troben desproveïdes de neu. A l'Aran
el mantell és molt més homogeni en la seva distribució; és present des del fons de vall i esquiable des dels
1000 m. A la resta de sectors és present des dels 1000 metres però esquiable a partir dels 1600 metres fins
als 2200-2300 metres, ja que per damunt està molt ventat. Els gruixos de neu a 2200 metres varien entre els
100-110 centímetres a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, amb congestes de fins a 2 metres, i de l'ordre dels
60-70 centímetres a la resta.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 25/11/2013
A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa es manté la nevada de nord que es va iniciar dijous, però de forma feble; ja
s'han acumulat de l'ordre de 60-70 centímetres a 2100 metres. L'efecte del vent fort s'ha donat més a la franja
nord de la Pallaresa on ja ha caigut alguna allau de placa de vent. Ahir a l'Aran hi va haver força activitat d'allaus
espontànies, algunes de lliscament sobre el terra herbós en sectors de les carreteres de la Bonaigua i Beret. Es
preveu que aquesta situació continuï donant-se tant avui com demà. Per damunt dels 2200 metres es preveu
que es formin plaques de vent que poden caure fàcilment al pas d'una persona, degut al vent de nord-est que
es reforçarà. Tant les allaus accidentals com les naturals poden ser de mida suficient com per enterrar un grup
de persones; les allaus espontànies poden ser més freqüents diumenge. El terreny més propens a les allaus
espontànies de lliscament són els pendents herbosos per sota dels 2200 metres que ronden o superen el 30
graus. Pel que fa a les plaques accidentals, el terreny més exposat és a cotes per damunt dels 2200 m en
orientacions sud, est, oest i en nord arrecerades, especialment en relleus convexos per sobre de 35 graus. A la
Franja Nord de la Pallaresa les plaques de vent són dures ja que el vent és més fort que a l'Aran. El perill d'allaus
és MARCAT (3) a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa. A la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vallfosca la nevada ha
estat més feble (10-25 centímetres) amb vent molt fort de component nord; el mantell es troba força ventat,
sobretot a l'extrem sud. Les plaques de vent que es formen són dures, a diferència de l'Aran on són toves. El
perill d'allaus a la Ribagorçana-Vall fosca i a la Pallaresa és MODERAT (2); les plaques de vent es mostren
fràgils però són locals i restringides a indrets ben arrecerats. En aquest sentit els vessants nord a cotes altes
es mostren desproveïts de neu mentre que és a les fondalades i a les orientacions sud, est i oest on hi ha les
acumulacions inestables. Pel que fa a la mida de les allaus, poden arribar a colgar una persona.
Predicció meteorològica per curt termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
A partir de dilluns desapareixeran les nevades a l'Aran, però el vent de nord continuarà fort arreu. Per tant,
continuarà la formació de plaques de vent que es mantindran fràgils degut a les baixes temperatures. Es
mantindrà el perill d'allaus de placa al pas de persones. Evolució del perill : ESTACIONARI
El proper butlletí s'emetrà el dia 25/11/2013
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 25/11/2013

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 26/11/2013

Hora: 15:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 26/11/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3)

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2)

Pallaresa

MODERAT (2)

Distribució del mantell nival
Fora de l'Aran, el mantell es troba molt ventat i les orientacions nord i nord-oest es troben desproveïdes de neu. A
l'Aran el mantell és molt més homogeni en la seva distribució; és present des del fons de vall i esquiable des dels
1000 m. A la resta de sectors és present des dels 1200-1400 metres però esquiable a partir dels 1600 metres
fins als 2200-2300 metres, ja que per damunt està molt ventat. Els gruixos de neu a 2200 metres varien entre
els 80-110 centímetres a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, amb congestes de fins a 2 metres, mentre que a la
resta els gruixos són molt variables degut al vent, de l'ordre dels 40-60 centímetres en sectors protegits del vent.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 26/11/2013
A l'Aran ha continuat nevant durant el cap de setmana (10-20 centímetres de neu recent seca i freda) amb vents
febles o moderats a cotes altes. Avui dilluns es preveu que es mantingui el cel ennuvolat amb temperatures
baixes, així que no s'esperen canvis important en l'estat del mantell nival. L'activitat d'allaus ha anat baixant
des de divendres, però ahir diumenge es va enregistrar encara alguna allau espontània. És probable alguna
allau accidental de placa tova al pas d'una persona, localment de mida suficient per enterrar un grup. També
és probable alguna allau espontània de lliscament en pendents herbosos per sota dels 2200 metres que ronden
o superen els 30 graus, especialment en ullades de sol. Pel que fa a les plaques accidentals, el terreny més
exposat és a cotes per damunt dels 2200 m en orientacions sud, est, oest i en nord arrecerades, especialment
en relleus convexos per sobre de 35 graus. A la Franja Nord de la Pallaresa les plaques de vent són dures ja que
el vent ha estat més fort que a l'Aran. El perill d'allaus és MARCAT (3) a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa. A
la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vallfosca, durant el cap de setmana el temps ha estat assolellat i les plaques de
vent dures orientades a sud s'han estabilitzat progressivament; no obstant encara se'n podria fer caure alguna al
pas d'un grup de persones en orientacions sud i est. Pel que fa a la mida de les allaus, poden arribar a colgar una
persona. Degut al vent fort i sostingut de nord que ha bufat des de finals de la setmana passada el mantell s'ha
anat reduint d'extensió i hi ha menys punts inestables que fa uns dies enrere. El perill d'allaus a la RibagorçanaVall Fosca i a la Pallaresa és MODERAT (2).
Predicció meteorològica per curt termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
A partir de dimarts a l'Aran lluirà el sol i les allaus de lliscament a cotes baixes i mitges seran més freqüents.
Les temperatures baixaran i això farà que mica en mica les plaques dures que hi hagi en obagues puguin
inestabilitzar-se per formació de capes febles internes. Fora de l'Aran no hi haurà canvis en l'estat del mantell.
Evolució del perill : ESTACIONARI
El proper butlletí s'emetrà el dia 26/11/2013
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 26/11/2013

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 27/11/2013

Hora: 15:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 27/11/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3)

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2)

Pallaresa

MODERAT (2)

Distribució del mantell nival
Fora de l'Aran, el mantell es troba molt ventat i les orientacions nord i nord-oest es troben desproveïdes de neu. A
l'Aran el mantell és molt més homogeni en la seva distribució; és present des del fons de vall i esquiable des dels
1000 m. A la resta de sectors és present des dels 1200-1500 metres però esquiable a partir dels 1600 metres
en obagues i de 2000 metres en vessants assolellats. Per damunt dels 2200-2300 metres, el mantell és molt
discontinu o inexistent en vessants exposats al vent del nord. Els gruixos de neu a 2200 metres varien entre els
80-110 centímetres a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, amb congestes de fins a 2 metres. De moment, el gruix
de neu al terra és superior a l'habitual per aquestes dates. A la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca, entre
que ha nevat menys i que el vent del nord ha bufat molts dies els gruixos són inferiors a la mitjana; oscil•len
entre els 30-50 centímetres en sectors protegits del vent.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 27/11/2013
La situació de retenció de núvols i febles nevades a l'Aran s'acaba; hi haurà més ullades de sol avui dimarts i
cel seré el dimecres. Tot i que les temperatures seran força baixes, l'efecte del sol farà que augmenti l'activitat
d'allaus espontànies de neu recent en vessants assolellats, en general de mida suficient per colgar una persona;
poden ser de lliscament en pendents herbosos. Ja fa força dies en què es va enregistrant activitat d'allaus
espontànies però de dimensions modestes, fins i tot a cotes inferiors a 1500 metres. A cotes altes s'han format
plaques de vent de certa duresa que poden desprendre's al pas d'una persona, però no hi ha una situació de
capes febles com perquè les cicatrius es propaguin amb facilitat. A la Franja Nord de la Pallaresa les plaques de
vent són més dures ja que el vent ha estat més fort que a l'Aran. El perill d'allaus és MARCAT (3) a l'Aran-Franja
Nord de la Pallaresa. A la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vallfosca el vent del nord s'està afeblint, però encara
mou una mica de neu. Degut al vent fort i sostingut de nord que ha bufat des de finals de la setmana passada
el mantell s'ha anat reduint d'extensió i hi ha menys punts inestables que durant el cap de setmana passat. Les
plaques de vent dures orientades a sud s'han estabilitzat progressivament; no obstant encara se'n podria fer
caure alguna al pas d'un grup de persones en orientacions sud i est. Pel que fa a la mida de les allaus, poden
arribar a colgar una persona. El perill d'allaus a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa és MODERAT (2).
Predicció meteorològica per curt termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
Es mantindrà el cel seré i les temperatures baixes. Això farà que de mica en mica les plaques dures que hi hagi
en obagues puguin inestabilitzar-se per formació de capes febles internes. Evolució del perill : ESTACIONARI
El proper butlletí s'emetrà el dia 27/11/2013
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 27/11/2013

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 28/11/2013

Hora: 15:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 28/11/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2) al límit nord. FEBLE (1) a la resta.

Pallaresa

MODERAT (2).

Distribució del mantell nival
Fora de l'Aran, el mantell es troba molt ventat i les orientacions nord es troben desproveïdes de neu. A l'Aran el mantell és
molt més homogeni en la seva distribució; és present des del fons de vall i esquiable des dels 1000 m. A la resta de sectors
és present des dels 1200-1500 metres però esquiable a partir dels 1600 metres en obagues i de 2000 metres en vessants
assolellats. Per damunt dels 2200-2300 metres, el mantell és molt discontinu o inexistent en vessants exposats al vent del
nord; fins i tot, a gran part de la Ribagorçana-Vall Fosca el mantell és difícilment esquiable per la manca de continuïtat,
excepte al contacte amb l'Aran. Els gruixos de neu a 2200 metres varien entre els 70-110 centímetres a l'Aran-Franja Nord
de la Pallaresa, amb congestes de fins a 2 metres. De moment, el gruix de neu al terra és superior a l'habitual per aquestes
dates. A la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca, entre que ha nevat menys i que el vent del nord ha bufat molts dies els
gruixos són inferiors a la mitjana; oscil•len entre de l'ordre dels 30-50 centímetres en sectors protegits del vent amb més neu
a la Pallaresa i menys a la Ribagorçana-Vall Fosca.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 28/11/2013
El temps és fred i assolellat arreu; temperatures netament sota zero durant tota la jornada a 2200 metres (mínimes d'avui
dimecres al voltant de -11 graus i màximes de dimarts al voltant de -5 graus); es manté una mica de vent de nord amb
transport de neu als cims en punts de la Pallaresa. El mantell va evolucionant molt lentament cap a una pèrdua de cohesió
interna. A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, tot i que les temperatures seran força baixes, l'efecte del sol farà que augmenti
l'activitat d'allaus espontànies de neu recent en vessants assolellats a cotes mitges i baixes, en general de mida suficient per
colgar una persona; poden ser de lliscament en pendents herbosos. A cotes altes hi ha plaques de vent de certa duresa que
poden desprendre's al pas d'una persona, però no hi ha una situació de capes febles com perquè les cicatrius es propaguin
amb facilitat. No obstant, la tendència és a què mica en mica se'n vagin formant de capes febles internes i, per tant, les
plaques dures tendiran a inestabilitzar-se amb el pas dels dies. El perill d'allaus és MARCAT (3) a l'Aran-Franja Nord de la
Pallaresa. A la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca el vent del nord s'està afeblint, però encara mou una mica de neu.
Degut al vent fort i sostingut de nord que ha bufat des de finals de la setmana passada el mantell s'ha anat reduint d'extensió
i hi ha menys punts inestables que durant el cap de setmana passat. Les plaques de vent dures orientades a sud s'han
estabilitzat progressivament; no obstant encara se'n podria fer caure alguna al pas d'un grup de persones en orientacions
sud i est. Pel que fa a la mida de les allaus, poden arribar a colgar una persona. El perill d'allaus a la Ribagorçana-Vall Fosca
és MODERAT (2) a la meitat nord i FEBLE (1) a la resta, ja que el vent ha deixat molt poca neu al terra. A la Pallaresa és
MODERAT (2) ja que les plaques són més nombroses.
Predicció meteorològica per curt termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
Es mantindrà el cel seré i les temperatures baixes. Això farà que de mica en mica les plaques dures que hi hagi en obagues
puguin inestabilitzar-se per formació de capes febles internes. De cara a dissabte podria tornar a nevar de nord a l'Aran.
Evolució del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 28/11/2013
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 28/11/2013

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 29/11/2013

Hora: 15:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 29/11/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2) al límit nord. FEBLE (1) a la resta.

Pallaresa

MODERAT (2).

Distribució del mantell nival
Fora de l'Aran, el mantell es troba molt ventat i les orientacions nord es troben desproveïdes de neu. A l'Aran
el mantell és molt més homogeni en la seva distribució; és present des del fons de vall i esquiable des dels
1000 m. A la resta de sectors és present des dels 1200-1500 metres però esquiable a partir dels 1600 metres
en obagues i de 2000 metres en vessants assolellats. Per damunt dels 2200-2300 metres, el mantell és molt
discontinu o inexistent en vessants exposats al vent del nord; fins i tot, a gran part de la Ribagorçana-Vall Fosca
el mantell és difícilment esquiable per la manca de continuïtat, excepte al contacte amb l'Aran. Els gruixos de
neu a 2200 metres varien entre els 70-110 centímetres a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, amb congestes de
fins a 2 metres. De moment, el gruix de neu al terra és superior a l'habitual per aquestes dates. A la Pallaresa
i a la Ribagorçana-Vall Fosca, entre que ha nevat menys i que el vent del nord ha bufat molts dies els gruixos
són inferiors a la mitjana; oscil•len entre els 30-50 centímetres en sectors protegits del vent amb més neu a la
Pallaresa i menys a la Ribagorçana-Vall Fosca.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 29/11/2013
El temps és fred i assolellat arreu; temperatures lleugerament més altes que les d'ahir, ja que les mínimes d'avui
oscil•len entre -10 graus i -8 graus; el vent és fluix. El mantell va evolucionant molt lentament cap a una pèrdua de
cohesió interna a les obagues. A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, disminueix l'activitat d'allaus espontànies de
neu recent en vessants assolellats a cotes mitges i baixes, en general de mida suficient per colgar una persona;
poden ser de lliscament en pendents herbosos. A cotes altes hi ha plaques de vent de certa duresa que poden
desprendre's al pas d'una persona, però no hi ha una situació de capes febles com perquè les cicatrius es
propaguin amb facilitat. Les plaques s'estan estabilitzant en vessants assolellats, no obstant, a les obagues la
tendència és que mica en mica es vagin formant capes febles internes i, per tant, les plaques dures tendiran a
inestabilitzar-se amb el pas dels dies. El perill d'allaus és MODERAT (2) a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa.
A la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca el vent del nord és fluix. Les plaques de vent dures orientades
a sud s'han estabilitzat progressivament; no obstant encara se'n podria fer caure alguna al pas d'un grup de
persones en obagues. Pel que fa a la mida de les allaus, poden arribar a colgar una persona. El perill d'allaus
a la Ribagorçana-Vall Fosca és MODERAT (2) a la meitat nord i FEBLE (1) a la resta, ja que el vent va deixar
molt poca neu al terra. A la Pallaresa és MODERAT (2) ja que les plaques són més nombroses.
Predicció meteorològica per curt termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
Inestable a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa per les nevades de dissabte i el vent del nord. A la resta de
sectors no s'esperen modificacions de l'estat del mantell. Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT A L'ARANFRANJA NORD DE LA PALLARESA; ESTACIONARI A LA RESTA.
El proper butlletí s'emetrà el dia 29/11/2013
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 29/11/2013

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 30/11/2013

Hora: 15:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 30/11/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

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

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2) al límit nord. FEBLE (1) a la resta.

Pallaresa

MODERAT (2).

Distribució del mantell nival
Fora de l'Aran, el mantell es troba molt ventat i les orientacions nord es troben desproveïdes de neu. A l'Aran el mantell és
molt més homogeni en la seva distribució; és present des del fons de vall i esquiable des dels 1000 m. A la resta de sectors
és present des dels 1200-1500 metres però esquiable a partir dels 1600 metres en obagues i de 2000 metres en vessants
assolellats. Per damunt dels 2200-2300 metres, el mantell és molt discontinu o inexistent en vessants exposats al vent del
nord; fins i tot, a gran part de la Ribagorçana-Vall Fosca el mantell és difícilment esquiable per la manca de continuïtat,
excepte al contacte amb l'Aran. Els gruixos de neu a 2200 metres varien entre els 70-110 centímetres a l'Aran-Franja Nord
de la Pallaresa, amb congestes de fins a 2 metres; així, el gruix de neu al terra és superior a l'habitual per aquestes dates.
A la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca, entre que ha nevat menys i que el vent del nord ha bufat molts dies els gruixos
són inferiors a la mitjana; oscil•len entre els 30-50 centímetres en sectors protegits del vent amb més neu a la Pallaresa i
menys a la Ribagorçana-Vall Fosca.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 30/11/2013
Divendres es manté el temps anticiclònic, fred i assolellat. Això ha permès la formació de gebre damunt de la neu; aquest és
un element que pot afavorir el desencadenament d'allaus un cop comenci a nevar dissabte. Durant divendres es manté la
mateixa situació pel que fa a l'estat del mantell i al perill d'allaus d'ahir dijous. El mantell va evolucionant molt lentament cap a
una pèrdua de cohesió interna a les obagues. A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, avui divendres encara hi pot haver alguna
allau espontània de lliscament en vessants assolellats per sota dels 2000-2200 metres, sobretot herbosos, en general de
mida suficient per colgar una persona. A cotes altes hi ha plaques de vent de certa duresa que en vessants assolellats s'han
estabilitzat al llarg de la setmana; no obstant, a les obagues s'han format capes febles internes (grans amb cares planes
o facetes) degut al refredament del mantell, i alguna placa es podria desprendre al pas d'una persona. Avui divendres, el
perill d'allaus és MODERAT (2) a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, però pujarà ràpidament a MARCAT (3) durant el matí
de dissabte, ja que la nevada pot acumular de l'ordre de 30-50 centímetres de neu seca i a cotes altes es podran formar
plaques de vent en orientacions sud i est. Atenció, perquè la presència de gebre pot fer que les plaques es desprenguin amb
molta facilitat. A la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca, les plaques de vent dures orientades a sud s'han estabilitzat
progressivament; no obstant encara se'n podria fer caure alguna al pas d'un grup de persones en obagues. Pel que fa a
la mida de les allaus, poden arribar a colgar una persona. Avui divendres, el perill d'allaus a la Ribagorçana-Vall Fosca és
MODERAT (2) a la meitat nord i FEBLE (1) a la resta, ja que el vent ha deixat molt poca neu al terra. A la Pallaresa és
MODERAT (2) ja que les plaques són més nombroses. Durant el dissabte la nevada, amb menys força, afectarà aquests
sectors però disminuint de nord a sud; el vent serà fort de nord i formarà petites plaques de vent en orientacions est i sud
que podran caure al pas d'una persona. Tot i que la probabilitat d'allaus de placa augmentarà dissabte, ho farà de forma
local i per això el perill es mantindrà en MODERAT (2).
Predicció meteorològica per curt termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
Diumenge es mantindrà el perill MARCAT (3) a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa per les nevades de dissabte i el vent del
nord. A la resta de sectors es mantindrà el perill MODERAT (2), però caldrà vigilar amb les plaques de vent locals sota colls
i carenes en orientacions sud. Evolució del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 30/11/2013
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 30/11/2013

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 02/12/2013

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 02/12/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2) al límit nord. FEBLE (1) a la resta.

Pallaresa

MODERAT (2).

Distribució del mantell nival
Fora de l'Aran, el mantell es troba molt ventat i les orientacions nord es troben desproveïdes de neu. A l'Aran el mantell és
molt més homogeni en la seva distribució; tornarà a ser present a totes les cotes. És esquiable des dels 1000 m. A la resta
de sectors és present des dels 1300-1500 metres però esquiable a partir dels 1600 metres en obagues i de 2000 metres en
vessants assolellats. Per damunt dels 2200-2300 metres, el mantell és molt discontinu o inexistent en vessants exposats al
vent del nord; fins i tot, a gran part de la Ribagorçana-Vall Fosca és difícilment esquiable per la manca de continuïtat, excepte
al contacte amb l'Aran. Els gruixos de neu a 2200 metres s'incrementaran dissabte, però fora de l'Aran, diumenge el vent
tornarà a endur-se la neu caiguda. Al matí de dissabte els gruixos totals varien entre els 70-110 centímetres a l'Aran-Franja
Nord de la Pallaresa, amb congestes de fins a 2 metres; així, el gruix de neu al terra és superior a l'habitual per aquestes
dates. A la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca, entre que ha nevat menys i que el vent del nord ha bufat molts dies,
els gruixos són inferiors a la mitjana; oscil•len entre els 30-50 centímetres en sectors protegits del vent amb més neu a la
Pallaresa i menys a la Ribagorçana-Vall Fosca
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 02/12/2013
Dissabte ha començat a nevar de matinada a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa amb temperatures més altes que dies enrere
(-5 graus a 2200 metres), però cauran en picat i la neu recent serà força seca. Fins a les 11.00 hores de dissabte han caigut
de l'ordre de 5 centímetres. Fins la matinada de diumenge es preveu un total de fins a 40 centímetres. El vent és de nord
amb cops moderats a cotes altes. La situació és de probables allaus de placa de vent a la majoria d'orientacions per la
nevada que està caient. En els darrers dies s'ha format gebre damunt de la neu vella; això pot facilitar el desencadenament
d'allaus de placa, especialment a la part superior del bosc en vessants obacs, on és més fàcil que el gebre es mantingui.
Diumenge s'aclarirà el cel i les temperatures pujaran a partir de migdia; això farà augmentar la probabilitat d'allaus de neu
recent, especialment en vessants assolellats. Les allaus seran de mida suficient per colgar una persona. A l'Aran-Franja Nord
de la Pallaresa, el perill serà MARCAT (3) durant tot el cap de setmana. A la meitat nord de la Pallaresa i de la RibagorçanaVall Fosca la nevada no deixarà més de 10 centímetres i el vent serà molt fort de nord; dissabte al matí ja hi ha cops de 70-80
quilòmetres hora a 2500 metres. Es formarà alguna placa de vent sota colls i carenes orientades a sud, que es desprendrà al
pas d'una persona, de mida suficient per enterrar-la. Les antigues plaques de vent dures orientades a sud s'han estabilitzat
progressivament; no obstant encara se'n podria fer caure alguna al pas d'un grup de persones en obagues. Pel que fa a
la mida de les allaus, poden arribar a colgar una persona. Durant tot el cap de setmana el perill d'allaus a la Pallaresa i la
Ribagorçana-Vall Fosca és MODERAT (2), especialment a la meitat nord, mentre que a la meitat sud de la Ribagorçana-Vall
Fosca el mantell és tan escàs que tot i que hi hagi alguna placa antiga el perill és FEBLE (1).
Predicció meteorològica per curt termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
La setmana vinent serà anticiclònica amb augment de temperatures, però de nit la neu es refredarà i les plaques de vent en
obagues es mantindran fràgils. Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS a l'Aran. ESTACIONARI a la resta.
El proper butlletí s'emetrà el dia 02/12/2013
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 02/12/2013

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 03/12/2013

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 03/12/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1).

Pallaresa

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
Fora de l'Aran, el mantell es troba molt ventat i les orientacions nord es troben desproveïdes de neu. A l'Aran
el mantell és molt més homogeni en la seva distribució; torna a ser present a totes les cotes. És esquiable des
dels 1000 m. A la resta de sectors és present des dels 1300-1500 metres però esquiable a partir dels 1600
metres en obagues i de 2000 metres en vessants assolellats. Per damunt dels 2200-2300 metres, el mantell
és molt discontinu o inexistent en vessants exposats al vent del nord; fins i tot, a gran part de la RibagorçanaVall Fosca és difícilment esquiable per la manca de continuïtat, excepte al contacte amb l'Aran. Els gruixos de
neu a 2200 varien entre els 80-120 centímetres a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, amb congestes de fins a 2
metres; així, el gruix de neu al terra és superior a l'habitual per aquestes dates. A la Pallaresa i a la RibagorçanaVall Fosca, entre que ha nevat menys i que el vent del nord ha bufat molts dies, els gruixos són inferiors a la
mitjana; oscil•len entre els 30-50 centímetres en sectors protegits del vent amb més neu a la Pallaresa i menys
a la Ribagorçana-Vall Fosca.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 03/12/2013
La darrera nevada va ser dissabte passat. Va deixar gruixos de 30-40 cm a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa i
molt més escassos cap al sud del Pirineneu Occidental on tan sols es van acumular uns 5 cm o menys. El vent va
bufar fort durant el cap de setmana donant lloc a deflacions. Les temperatures han pujat força a tots els sectors.
Tot i així la neu durant la nit es refreda. A L'Aran-Franja Nord de la Pallaresa es preveu que el problema principal
siguin les caigudes espontànies de plaques humides en pendents herbosos, sobretot a les solanes. El pendents
més afavorits per aquestes caigudes espontànies seran els superiors a 30º. Pel que fa a les plaques de vent
accidentals, es podran donar al sol pas d'una persona sobretot a les obagues, però també a cotes altes de les
solanes en pendents drets convexos. El perill en aquest sector és MODERAT (2). A la Ribagroçana- Vall Fosca
i a la Pallaresa el perill és FEBLE (1). Les plaques més destacables es poden trobar en l'extrem nord d'aquests
dos sectors, on les nevades del cap de setmana han estat relativament més rellevants. Aquestes plaques es
localitzen en obagues i sota colls i carenes ben protegits del vent del nord. Podran caure al pas d'un grup de
persones i es preveu que siguin de mida suficient com per enterrar una persona.
Predicció meteorològica per curt termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
Continuarà l'ascens de temperatures. L'estabilitat de la neu no variarà notablement. Evolució del perill:
ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 03/12/2013
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 03/12/2013

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 04/12/2013

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 04/12/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1).

Pallaresa

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
Fora de l'Aran, el mantell es troba molt ventat i les orientacions nord es troben desproveïdes de neu. A l'Aran
el mantell és molt més homogeni en la seva distribució; torna a ser present a totes les cotes. És esquiable des
dels 1000 meters. A la resta de sectors és present des dels 1300-1500 metres però esquiable a partir dels 1600
metres en obagues i de 2000 metres en vessants assolellats. Per damunt dels 2200-2300 metres, el mantell
és molt discontinu o inexistent en vessants exposats al vent del nord; fins i tot, a gran part de la RibagorçanaVall Fosca és difícilment esquiable per la manca de continuïtat, excepte al contacte amb l'Aran. Els gruixos de
neu a 2200 varien entre els 80-120 centímetres a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, amb congestes de fins a 2
metres; així, el gruix de neu al terra és superior a l'habitual per aquestes dates. A la Pallaresa i a la RibagorçanaVall Fosca, entre que ha nevat menys i que el vent del nord ha bufat molts dies, els gruixos són inferiors a la
mitjana; oscil•len entre els 30-50 centímetres en sectors protegits del vent amb més neu a la Pallaresa i menys
a la Ribagorçana-Vall Fosca.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 04/12/2013
Les temperatures d'ahir van ser positives durant la majoria del dia i sols durant la nit han baixat a valors negatius
que roden el -1 i -2ºC a 2200 metres. Durant la nit la neu es refreda en superfície i afavoreix la formació de capes
febles dins del mantell. La darrera nevada va ser dissabte passat. Va deixar gruixos de 30-40 cm a l'Aran-Franja
Nord de la Pallaresa i menys de 5 cm al sud del Pirineu Occidental. A L'Aran-Franja Nord de la Pallaresa el
problema principal és la caiguda espontània de plaques humides en pendents herbosos, sobretot a les solanes.
Els pendents més afavorits per aquestes caigudes espontànies seran els superiors a 30º. Pel que fa a les plaques
de vent accidentals, es podran donar al sol pas d'una persona sobretot a les obagues i puntualment també a cotes
altes de les solanes en pendents drets convexos. El perill en aquest sector és MODERAT (2). A la RibagorçanaVall Fosca i a la Pallaresa el perill és FEBLE (1). Les plaques més destacables es poden trobar en l'extrem
nord d'aquests dos sectors, on les nevades del cap de setmana han estat relativament més rellevants. Aquestes
plaques es localitzen en obagues i sota colls i carenes ben protegits del vent del nord. Podran caure al pas d'un
grup de persones i es preveu que siguin de mida suficient com per enterrar una persona. No es descarta que
en algun indret acumulat puguin caure purgues de neu humida.
Predicció meteorològica per curt termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
De cara a les properes 48 hores el descens tèrmic pot encrostar la neu en superfície. Evolució del perill:
ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 04/12/2013
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 04/12/2013

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 05/12/2013

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 05/12/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1).

Pallaresa

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
Fora de l'Aran, el mantell es troba molt ventat per sobre 2200 metres a totes les orientacions. Entre
1500 i 2200 metres el mantell és esquiable. Per sobre dels 2200-2300 metres es troba o discontinu
o directament pelat. A l'Aran el mantell és molt més homogeni en la seva distribució; és present a
totes les cotes i esquiable des dels 1000 metres. Els gruixos de neu a 2200 varien entre els 80-120
centímetres a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, amb congestes de fins a 2 metres; així, el gruix de
neu al terra és superior a l'habitual per aquestes dates. A la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca,
entre que ha nevat menys i que el vent del nord ha bufat molts dies, els gruixos són inferiors a la
mitjana; oscil•len entre els 30-50 centímetres en sectors protegits del vent amb més neu a la Pallaresa
i menys a la Ribagorçana-Vall Fosca.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 05/12/2013
A l'Aran- Franja Nord de la Pallaresa, avui dimecres amb l'augment de temperatures s'espera que
encara hi pugui haver caigudes espontànies d'allaus en pendents drets (superiors als 35º) a les solanes
fins a la tarda-vespre. Seran de mida suficient com per enterrar una persona. Amb el descens de
temperatures d'avui per la nit la neu es regelarà i tendirà a estabilitzar-se. Tot i així de cara a demà
per sota dels 2200-2300 metres no es descarta que es puguin donar allaus de fons. En nord la neu ha
passat a ser tipus sucre i tant sols de forma aïllada hi poden haver plaques que puguin desencadenarse al pas d'una persona en nord-est per sobre dels 2200 metres. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la
Pallaresa predomina el mantell molt ventat per sobre dels 2200 metres on la neu que hi ha de forma
discontínua, són crostes ventades molt endurides i estables. Damunt d'aquestes crostes, localment hi
pot haver un nivell de neu recent poc transformada però que no te efectes sobre l'estabilitat. Dins de
les zones obagues de bosc la neu es troba molt solta, tipus sucre. El perill d'allaus és FEBLE (1) ja
que la neu es mostra ben estabilitzada.
Predicció meteorològica per curt termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
Sense canvis significatius Evolució del perill: EN LLEU DESCENS a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa,
ESTACIONARI a la resta.
El proper butlletí s'emetrà el dia 05/12/2013
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 05/12/2013

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 07/12/2013

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 07/12/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1).

Pallaresa

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
La fosa de neu fa minvar gruixos i presència de neu a les solanes i a les cotes baixes. Fora de l'Aran, el mantell
es troba molt ventat per sobre 2200 metres a totes les orientacions. Entre 1600-1700 i 2200 metres el mantell
és esquiable. Per sobre dels 2200-2300 metres es troba o discontinu o directament pelat. A l'Aran el mantell és
molt més homogeni en la seva distribució; és present a totes les cotes i esquiable des dels 1000 metres. Els
gruixos de neu a 2200 varien entre els 70-120 centímetres a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, amb congestes
de fins a 2 metres; així, el gruix de neu al terra és superior a l'habitual per aquestes dates. A la Pallaresa i a
la Ribagorçana-Vall Fosca, entre que ha nevat menys i que el vent del nord ha bufat molts dies, els gruixos
són inferiors a la mitjana; oscil•len entre els 20-50 centímetres en sectors protegits del vent amb més neu a la
Pallaresa i menys a la Ribagorçana-Vall Fosca.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 07/12/2013
Ahir les temperatures a 2200 m es van mantenir positives durant quasi tot el dia i no ha estat fins avui dijous
que en la matinada han assolit valors negatius, entre -1 i -2 ºC. Durant la resta del dia d'avui les temperatures
seran lleugerament més baixes i a l'Aran-Franja nord de la Pallaresa ajudaran a minvar l'activitat d'allaus de
placa humida però de cara a dissabte tornaran a pujar i s'espera que es torni a donar activitat d'allaus de placa
de fons i humides en pendents superiors als 35º en pendents que no s'hagin purgat. Els llocs més favorables
són sota roques i arbres aïllats així com també en pendents herbosos pel que fa a les allaus de fons. Aquestes
allaus seran de mida suficient per enterrar una persona. En nord la neu ha passat a ser tipus sucre i tant sols de
forma aïllada hi poden haver plaques que puguin desencadenar-se al pas d'una persona en nord-est per sobre
dels 2200 metres. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa predomina el mantell molt ventat per sobre dels
2200 metres on la neu que hi ha de forma discontínua, són crostes ventades molt endurides i estables. Damunt
d'aquestes crostes, localment hi pot haver un nivell de neu recent poc transformada però que no te efectes sobre
l'estabilitat. Dins de les zones obagues de bosc la neu es troba molt solta, tipus sucre. El perill d'allaus és FEBLE
(1) ja que la neu es mostra ben estabilitzada.
Predicció meteorològica per curt termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
Sense canvis significatius. Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER DESCENS a l'Aran.
El proper butlletí s'emetrà el dia 07/12/2013
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 07/12/2013

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 09/12/2013

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 09/12/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

FEBLE (1).

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1).

Pallaresa

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
La fosa de neu fa minvar gruixos i presència de neu a les solanes i a les cotes baixes. Fora de l'Aran,
el mantell es troba molt ventat per sobre 2200 metres a totes les orientacions. Entre 1600-1700 i 2200
metres el mantell és esquiable. Per sobre dels 2200-2300 metres el mantell és discontinu o directament
no n’hi ha. A l'Aran el mantell és molt més homogeni en la seva distribució; és present a totes les cotes
i esquiable des dels 1000 metres. Els gruixos de neu a 2200 varien entre els 70-120 centímetres a
l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, amb congestes de fins a 2 metres; així, el gruix de neu al terra és
superior a l'habitual per aquestes dates. A la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca, entre que ha
nevat menys i que el vent del nord ha bufat molts dies, els gruixos són inferiors a la mitjana; oscil•len
entre els 20-50 centímetres en sectors protegits del vent amb més neu a la Pallaresa i menys a la
Ribagorçana-Vall Fosca.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 09/12/2013
Es manté el temps anticiclònic amb cels serens, vent fluix i temperatures més baixes a les fondalades
que a alta muntanya. Les temperatures estan per sobre de la mitjana, però no es disparen, amb
màximes d’ahir dijous entre 2 i 4 graus positius; les mínimes es mantenen al voltant de 0 graus a 2200
m, però netament per sota de zero graus a fons de vall. Durant el cap de setmana les temperatures
es mantindran similars. A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa és possible de forma molt aïllada alguna
allau de lliscament per damunt del terra en pendents assolellats superiors als 35 graus, en pendents
que no s'hagin purgat, per sota dels 2200 metres, però poden ser de mida suficient per enterrar una
persona. En orientacions nord la neu és vella, pols i freda (tipus sucre); els testos d’estabilitat no
indiquen capacitat de fracturació; per tant, el perill accidental d’allaus és molt baix. A la RibagorçanaVall Fosca i a la Pallaresa predomina el mantell molt ventat per sobre dels 2200 metres, on la neu que
hi ha de forma discontínua són crostes ventades molt endurides i estables. Dins de les zones obagues
de bosc la neu es troba molt solta, tipus sucre. El perill d'allaus és FEBLE (1) a tots els sectors ja que
el mantell es mostra ben estabilitzat.
Predicció meteorològica per curt termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
Sense canvis significatius Evolució del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 09/12/2013
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 09/12/2013

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 10/12/2013

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 10/12/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1).

Pallaresa

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
La fosa de neu fa minvar gruixos i presència de neu a les solanes i a les cotes baixes. Fora de l'Aran, el mantell
es troba molt ventat per sobre 2200 metres a totes les orientacions. Entre 1600-1700 i 2200 metres el mantell és
esquiable. Per sobre dels 2200-2300 metres el mantell és discontinu o directament no n’hi ha. A l'Aran el mantell
és molt més homogeni en la seva distribució; és present a totes les cotes i esquiable des dels 1000 metres. Els
gruixos de neu a 2200 varien entre els 70-120 centímetres a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, amb congestes
de fins a 2 metres; així, el gruix de neu al terra és superior a l'habitual per aquestes dates. A la Pallaresa i a
la Ribagorçana-Vall Fosca, entre que ha nevat menys i que el vent del nord ha bufat molts dies, els gruixos
són inferiors a la mitjana; oscil•len entre els 20-50 centímetres en sectors protegits del vent amb més neu a la
Pallaresa i menys a la Ribagorçana-Vall Fosca.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 10/12/2013
Es manté el temps anticiclònic amb cels serens, vent fluix i temperatures més baixes a les fondalades que a
alta muntanya (inversió tèrmica). Les temperatures estan per sobre de la mitjana, amb tendència a continuar
pujant les màximes. Ahir diumenge van ser una mica més altes que dissabte, amb valors al centre del dia entre
5 i 7 graus positius a 2200 metres. Les mínimes avui dilluns es mantenen al voltant de 0 graus a 2200 m. A
l'Aran s'han tornat a reactivar les allaus de lliscament respecte a dies enrere, en què ja no s'observava activitat.
Degut a l'augment de les temperatures previst, a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa augmenta la probabilitat
d'alguna allau de lliscament per damunt del terra en pendents assolellats superiors als 35 graus, en pendents
que no s'hagin purgat, i a cotes una mica més altes que la setmana passada; poden ser de mida suficient per
enterrar una persona. En orientacions nord la neu és vella, pols i freda (tipus sucre); els testos d’estabilitat no
indiquen capacitat de fractura; per tant, el perill accidental d’allaus és molt baix. El perill d'allaus a l'Aran-Franja
Nord de la Pallaresa el perill d'allaus és MODERAT (2), degut a l'augment del perill natural. A la RibagorçanaVall Fosca i a la Pallaresa predomina el mantell molt ventat per sobre dels 2200 metres, on la neu que hi ha de
forma discontínua són crostes ventades molt endurides i estables. Dins de les zones obagues de bosc la neu
es troba molt solta, tipus sucre. El perill d'allaus és FEBLE (1).
Predicció meteorològica per curt termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
Sense canvis significatius. Evolució del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 10/12/2013
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 10/12/2013

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 11/12/2013

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 11/12/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1).

Pallaresa

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
La fosa de neu fa minvar gruixos i presència de neu a les solanes i a les cotes baixes. Fora de l'Aran, el mantell
es troba molt ventat per sobre 2200 metres a totes les orientacions. Entre 1600-1700 i 2200 metres el mantell és
esquiable. Per sobre dels 2200-2300 metres el mantell és discontinu o directament no n’hi ha. A l'Aran el mantell
és molt més homogeni en la seva distribució; és present a totes les cotes i esquiable des dels 1000 metres. Els
gruixos de neu a 2200 metres varien entre els 60-110 centímetres a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, amb
congestes de fins a 2 metres; la disminució de gruixos fa que la innivació s'apropi a la normal per l'època. A la
Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca, entre que ha nevat menys i que el vent del nord ha bufat molts dies,
els gruixos són inferiors a la mitjana; oscil•len entre els 20-50 centímetres en sectors protegits del vent amb més
neu a la Pallaresa i menys a la Ribagorçana-Vall Fosca.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 11/12/2013
Es manté el temps anticiclònic amb cels serens, vent fluix i temperatures més baixes a les fondalades que a
alta muntanya (inversió tèrmica). Les temperatures es mantenen per sobre de la mitjana; entre avui dimarts i
demà dimecres sembla que tocaran sostre. Les temperatures màximes de dilluns van oscil•lar entre 3 i 6 graus
positius a 2200 metres. Les mínimes avui dimarts han pujat amb valors entre 1 i 2 graus positius a 2200 m. A
l'Aran s'han tornat a reactivar les allaus de lliscament respecte a dies enrere, en què ja no s'observava activitat;
fins i tot han afectat alguna obaga a cota baixa. Degut a l'augment de les temperatures previst, a l'Aran-Franja
Nord de la Pallaresa augmenta la probabilitat d'allaus de lliscament per damunt del terra (herbosos, superiors
als 35 graus), a vessants assolellats per sota de 2500 metres i a les obagues a cotes baixes, per sota dels 2000
metres; poden ser de mida suficient per enterrar una persona. En orientacions nord la neu és vella, pols i freda
(tipus sucre) i el perill accidental d’allaus és molt baix. El perill d'allaus a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa és
MODERAT (2), degut a l'augment del perill natural per les altes temperatures. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la
Pallaresa predomina el mantell molt ventat per sobre dels 2200 metres, on la neu que hi ha de forma discontínua
són crostes ventades molt endurides i estables. Dins de les zones obagues de bosc la neu es troba molt solta,
tipus sucre. El perill d'allaus és FEBLE (1).
Predicció meteorològica per curt termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
L'activitat natural d'allaus a l'Aran tendirà a disminuir ja que les temperatures començaran a davallar a partir de
divendres. Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 11/12/2013
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 11/12/2013

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 12/12/2013

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 12/12/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1).

Pallaresa

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
La fosa de neu fa minvar gruixos i presència de neu a les solanes i a les cotes baixes. Fora de l'Aran, el mantell
es troba molt ventat per sobre 2200 metres a totes les orientacions. Entre 1600-1700 i 2200 metres el mantell és
esquiable. Per sobre dels 2200-2300 metres el mantell és discontinu o directament no n’hi ha. A l'Aran el mantell
és molt més homogeni en la seva distribució; és present a totes les cotes i esquiable des dels 1000 metres. Els
gruixos de neu a 2200 metres varien entre els 60-110 centímetres a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, amb
congestes de fins a 2 metres; la disminució de gruixos fa que la innivació s'apropi a la normal per l'època. A la
Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca, entre que ha nevat menys i que el vent del nord ha bufat molts dies,
els gruixos són inferiors a la mitjana; oscil•len entre els 20-40 centímetres en sectors protegits del vent amb més
neu a la Pallaresa i menys a la Ribagorçana-Vall Fosca.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 12/12/2013
Es manté el temps anticiclònic amb cels serens, vent fluix i temperatures més baixes a les fondalades que a
alta muntanya (inversió tèrmica). Les temperatures es mantenen molt per sobre de la mitjana i cada dia han
estat una mica més altes; sembla que demà dijous ja no pujaran més. Les temperatures màximes de dimarts
van oscil•lar entre 6 i 9 graus positius a 2200 metres. Les mínimes avui dimecres es mantenen amb valors
entre 0 i 3 graus positius a 2200 m. A l'Aran ja fa uns dies que torna a haver allaus de lliscament, no només en
vessants assolellats sinó també en alguna obaga a cota baixa. En aquesta situació de temperatures molt altes, a
l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa augmenta la probabilitat d'allaus de lliscament per damunt del terra (herbosos,
superiors als 35 graus), a vessants assolellats per sota de 2500 metres i a les obagues a cotes baixes, al voltant
dels 2000 metres; poden ser de mida suficient per enterrar una persona. En orientacions nord la neu es manté
vella, pols i freda (tipus sucre) ja que de nit es refreda molt; el perill accidental d’allaus és molt baix degut a
l'escassetat de plaques de vent. El perill d'allaus a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa és MODERAT (2), degut a
l'augment del perill natural per les altes temperatures. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa predomina el
mantell molt ventat per sobre dels 2200 metres, on la neu que hi ha de forma discontínua són crostes ventades
molt endurides i estables. Dins de les zones obagues de bosc la neu es troba molt solta, tipus sucre. El perill
d'allaus és FEBLE (1).
Predicció meteorològica per curt termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
L'activitat natural d'allaus a l'Aran tendirà a disminuir ja que les temperatures començaran a davallar a partir de
divendres. Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 12/12/2013
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 12/12/2013

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 13/12/2013

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 13/12/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1).

Pallaresa

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
La fosa de neu fa minvar gruixos i presència de neu a les solanes i a les cotes baixes. Fora de l'Aran, el mantell
es troba molt ventat per sobre 2200 metres a totes les orientacions. Entre 1600-1700 i 2200 metres el mantell és
esquiable. Per sobre dels 2200-2300 metres el mantell és discontinu o directament no n’hi ha. A l'Aran el mantell
és molt més homogeni en la seva distribució; és present a totes les cotes i esquiable des dels 1000 metres. Els
gruixos de neu a 2200 metres varien entre els 50-100 centímetres a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, amb
congestes de fins a 2 metres; la disminució de gruixos fa que la innivació s'apropi a la normal per l'època. A la
Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca, entre que ha nevat menys i que el vent del nord ha bufat molts dies,
els gruixos són inferiors a la mitjana; oscil•len entre els 20-40 centímetres en sectors protegits del vent amb més
neu a la Pallaresa i menys a la Ribagorçana-Vall Fosca.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 13/12/2013
Es manté el temps anticiclònic amb cels serens, vent fluix i temperatures més baixes a les fondalades que a alta
muntanya (inversió tèrmica). Les temperatures es mantenen molt per sobre de la mitjana i cada dia han estat una
mica més altes fins a tocar sostre la matinada d'avui dijous amb valors a 2200 m de fins a 5 graus positius. Avui
dijous es mantindran amb valors alts i fins divendres no comencen a baixar de forma progressiva. A l'Aran ja fa
uns dies que torna a haver allaus de lliscament, no només en vessants assolellats sinó també en alguna obaga
a cota baixa. En aquesta situació de temperatures molt altes, a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa es manté
dijous i divendres la probabilitat d'allaus de lliscament per damunt del terra (herbosos, superiors als 35 graus), a
vessants assolellats per sota de 2500 metres i a les obagues a cotes baixes, al voltant dels 2000 metres; poden
ser de mida suficient per enterrar una persona. En orientacions nord la neu es manté vella, pols i freda (tipus
sucre) ja que de nit es refreda molt; el perill accidental d’allaus és molt baix degut a l'escassetat de plaques de
vent. El perill d'allaus a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa és MODERAT (2), degut al perill natural per les altes
temperatures. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa predomina el mantell molt ventat per sobre dels 2200
metres, on la neu que hi ha de forma discontínua són crostes ventades molt endurides i estables. Dins de les
zones obagues de bosc la neu es troba molt solta, tipus sucre. El perill d'allaus és FEBLE (1).
Predicció meteorològica per curt termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
Dissabte creua un front amb nevades poc importants amb cota de neu en descens de 2000 a 1400 metres amb
algun cop de vent moderat de component nord. No hi haurà canvis importants en l'estabilitat del mantell; poden
disminuir les allaus de lliscament a les cotes baixes de l'Aran. Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER
AUGMENT DISSABTE.
El proper butlletí s'emetrà el dia 13/12/2013
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 13/12/2013

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 14/12/2013

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 14/12/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1).

Pallaresa

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
La fosa de neu fa minvar gruixos i presència de neu a les solanes i a les cotes baixes. Fora de l'Aran, el mantell
es troba molt ventat per sobre 2200 metres a totes les orientacions. Entre 1600-1700 i 2200 metres el mantell és
esquiable. Per sobre dels 2200-2300 metres el mantell és discontinu o directament no n’hi ha. A l'Aran el mantell
és molt més homogeni en la seva distribució; és present a totes les cotes i esquiable des dels 1000 metres. Els
gruixos de neu a 2200 metres varien entre els 50-100 centímetres a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, amb
congestes de fins a 2 metres; la disminució de gruixos fa que la innivació s'apropi a la normal per l'època. A la
Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca, entre que ha nevat menys i que el vent del nord ha bufat molts dies,
els gruixos són inferiors a la mitjana; oscil•len entre els 20-40 centímetres en sectors protegits del vent amb més
neu a la Pallaresa i menys a la Ribagorçana-Vall Fosca. La nevada feble anunciada per aquesta matinada no
farà variar gaire la distribució i gruixos de neu actuals.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 14/12/2013
Durant els darrers dies s'ha mantingut el temps anticiclònic amb cels serens, vent fluix i temperatures més baixes
a les fondalades que a alta muntanya (inversió tèrmica). Avui divendres comencen a baixar les temperatures de
forma progressiva i s'esperen precipitacions de neu minses fins demà matí a l'Aran Franja Nord de la Pallaresa
que es preveu que no acumulin més de 5 cm. En orientacions nord la neu es manté vella, pols i freda (tipus sucre)
ja que de nit es refreda molt. Per contra les solanes o bé hi ha crostes de neu ventada a la vessant sud, o bé a
l'Aran hi ha neu molt densa que facilita, junt amb el tipus de sòl, el lliscament. Pel que fa a la feble nevada, no es
descarta que en el cas que se superés aquest llindar de gruix de neu recent(més de 10 cm) es poguessin formar
petites plaques de vent susceptibles de caure al pas d'una persona en pendents superiors als 30º de la Franja
Nord de la Pallaresa i de l'extrem sud de l'Aran ja que és en aquests indrets on el vent de nord possibilitaria la
formació de plaques sobre nivells incohesius. Pel que fa a lliscaments, a l'Aran ja fa uns dies que torna a haver
allaus d'aquest tipus, no només en vessants assolellats sinó també en alguna obaga a cota baixa. En aquesta
situació es manté la probabilitat d'allaus de lliscament per damunt del terra (herbosos, superiors als 35 graus),
a vessants assolellats per sota de 2500 metres i a les obagues a cotes baixes, al voltant dels 2000 metres;
puntualment poden assolir mida suficient per enterrar una persona. El perill d'allaus a l'Aran-Franja Nord de la
Pallaresa és MODERAT (2), degut al perill natural per les altes temperatures. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la
Pallaresa predomina el mantell molt ventat per sobre dels 2200 metres, on la neu que hi ha de forma discontínua
són crostes ventades molt endurides i estables. Dins de les zones obagues de bosc la neu es troba molt solta,
tipus sucre. El perill d'allaus és FEBLE (1).
Predicció meteorològica per curt termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
No hi haurà canvis importants pel que fa al grau de perill. Evolució del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 14/12/2013
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 14/12/2013

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 16/12/2013

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 16/12/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1).

Pallaresa

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
La fosa de neu fa minvar gruixos i presència de neu a les solanes i a les cotes baixes. Fora de l'Aran, el mantell es troba molt
ventat per sobre 2200 metres a totes les orientacions. Entre 1600-1700 i 2200 metres el mantell és esquiable. Per sobre dels
2200-2300 metres el mantell és discontinu o directament no n’hi ha. A l'Aran el mantell és molt més homogeni en la seva
distribució; és present a totes les cotes i esquiable des dels 1000 metres. Els gruixos de neu a 2200 metres varien entre els
50-100 centímetres a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, amb congestes de fins a 2 metres; la disminució de gruixos fa que
la innivació s'apropi a la normal per l'època. A la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca, entre que ha nevat menys i que
el vent del nord ha bufat molts dies, els gruixos són inferiors a la mitjana; oscil•len entre els 20-40 centímetres en sectors
protegits del vent amb més neu a la Pallaresa i menys a la Ribagorçana-Vall Fosca. La nevada feble anunciada per aquesta
matinada no farà variar gaire la distribució i gruixos de neu actuals.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 16/12/2013
A excepció de l'Aran-Franja nord de la Pallaresa on de matinada ha nevat uns 3cm, la situació es manté sense massa canvis
nivometeo. Ahir les temperatures màximes es van mantenir al voltant dels 6-7ºC a 2200 m. A causa de l'entrada del nord, les
mínimes d'avui sí que han canviat lleugerament ja que han baixat respecte dies anteriors amb valors d'entre -2 i -4ºC, també
a 2200 m. El vent ha estat del nord i en algun sector com la franja nord de la Pallaresa i de la Ribagorçana s'ha reforçat fins a
moderat. Hi ha un gran contrast tèrmic de la neu entre orientacions obagues, on la neu és molt freda, i solanes on la bonança
fa que les temperatures de la neu siguin més altes de dia. De nit amb el refredament nocturn i sobretot en dies anticiclònics la
neu es refreda molt i per tant en vessants sud hi ha a més un contrast tèrmic- diürn-nocturn. Això fa que en sud la neu s'estovi
i humitegi durant el dia, mentre que de nit amb el refredament, es formen crostes en superfície. A les obagues, el gradient
tèrmic és elevat i des de ja fa dies la neu és inconnexa, tipus sucre. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, a les solanes
hi ha crostes de neu ventada a la vessant sud que es mostren molt endurides, mentre que a l'Aran hi ha neu molt densa
que facilita, junt amb el tipus de sòl, el lliscament. Pel que fa a la feble nevada que s'ha donat a l'Aran, no ha tingut massa
efectes respecte el grau de perill. No es descarta que en el cas que se superés aquest llindar de gruix de neu recent(més de
10 cm) es poguessin formar petites plaques de vent susceptibles de caure al pas d'una persona en pendents superiors als
30º de la Franja Nord de la Pallaresa i de l'extrem sud de l'Aran ja que és en aquests indrets on el vent de nord possibilitaria
la formació de plaques sobre nivells incohesius. En tot cas serien de mida purga. Pel que fa a lliscaments, a l'Aran ja fa uns
dies que torna a haver allaus d'aquest tipus, no només en vessants assolellats sinó també en alguna obaga a cota baixa.
En aquesta situació es manté la probabilitat d'allaus de lliscament per damunt del terra (herbosos, superiors als 35 graus), a
vessants assolellats per sota de 2500 metres i a les obagues a cotes baixes, al voltant dels 2000 metres; puntualment poden
assolir mida suficient per enterrar una persona. El perill d'allaus a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa és MODERAT (2), degut
al perill natural per les altes temperatures. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa predomina el mantell molt ventat per
sobre dels 2200 metres, on la neu que hi ha de forma discontínua són crostes ventades molt endurides i estables. Dins de
les zones obagues de bosc la neu es troba molt solta, tipus sucre. El perill d'allaus és FEBLE (1).
Predicció meteorològica per curt termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
No hi haurà canvis importants pel que fa al grau de perill. Evolució del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 16/12/2013
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 16/12/2013

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 17/12/2013

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 17/12/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2) avui dilluns i FEBLE (1) demà dimarts.

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1).

Pallaresa

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
La fosa de neu fa minvar gruixos i presència de neu a les solanes i a les cotes baixes. Fora de l'Aran, el mantell
es troba molt ventat per sobre 2200 metres a totes les orientacions. Entre 1600-1700 i 2200 metres el mantell és
esquiable. Per sobre dels 2200-2300 metres el mantell és discontinu o directament no n’hi ha. A l'Aran el mantell
és molt més homogeni en la seva distribució; és present a totes les cotes i esquiable des dels 1000 metres. Els
gruixos de neu a 2200 metres varien entre els 50-100 centímetres a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, amb
congestes de fins a 2 metres; la disminució de gruixos fa que la innivació s'apropi a la normal per l'època. A la
Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca, entre que ha nevat menys i que el vent del nord ha bufat molts dies,
els gruixos són inferiors a la mitjana; oscil•len entre els 20-40 centímetres en sectors protegits del vent amb més
neu a la Pallaresa i menys a la Ribagorçana-Vall Fosca.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 17/12/2013
Hi ha un gran contrast tèrmic de la neu entre orientacions obagues, on la neu és molt freda, i les solanes on la
bonança fa que les temperatures de la neu siguin més altes de dia. De nit amb el refredament nocturn i sobretot
en dies anticiclònics la neu es refreda molt i per tant en vessants sud hi ha a més un contrast tèrmic- diürnnocturn. Això fa que en sud la neu s'estovi i humitegi durant el dia, mentre que de nit amb el refredament, es
formen crostes en superfície. A les obagues, el gradient tèrmic és elevat i des de ja fa dies la neu és inconnexa,
tipus sucre. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, a les solanes hi ha crostes de neu ventada a la vessant
sud que es mostren molt endurides, mentre que a l'Aran hi ha neu molt densa que facilita, junt amb el tipus de
sòl, el lliscament. En aquest sector és possible que es produeixi alguna allau de lliscament damunt de terrenys
herbosos, superiors als 35 graus. Les zones potencials són els sectors que encara no s'hagin purgat, en vessants
assolellats per sota de 2500 metres i a les obagues a cotes baixes, al voltant dels 2000 metres. Puntualment
poden assolir mida suficient per enterrar una persona. El perill d'allaus a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa és
MODERAT (2) avui dilluns passant a FEBLE (1) demà ja que amb el descens de temperatures cada cop més
va disminuint la possibilitat de lliscaments. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa predomina el mantell
molt ventat per sobre dels 2200 metres, on la neu que hi ha de forma discontínua són crostes ventades molt
endurides i estables. Dins de les zones obagues de bosc la neu es troba molt solta, tipus sucre. El perill d'allaus
és FEBLE (1).
Predicció meteorològica per curt termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
No hi haurà canvis importants pel que fa al grau de perill en les pròximes 48 hores. Evolució del perill:
ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 17/12/2013
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 17/12/2013

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 18/12/2013

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 18/12/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

FEBLE (1) avui dimarts i MODERAT (2) demà dimecres.

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1).

Pallaresa

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
La fosa de neu fa minvar gruixos i presència de neu a les solanes i a les cotes baixes. Fora de l'Aran, el mantell
es troba molt ventat per sobre 2200 metres a totes les orientacions. Entre 1600-1700 i 2200 metres el mantell és
esquiable. Per sobre dels 2200-2300 metres el mantell és discontinu o directament no n’hi ha. A l'Aran el mantell
és molt més homogeni en la seva distribució; és present a totes les cotes i esquiable des dels 1000 metres. Els
gruixos de neu a 2200 metres varien entre els 50-100 centímetres a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, amb
congestes de fins a 2 metres; la disminució de gruixos fa que la innivació s'apropi a la normal per l'època. A la
Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca, entre que ha nevat menys i que el vent del nord ha bufat molts dies,
els gruixos són inferiors a la mitjana; oscil•len entre els 20-40 centímetres en sectors protegits del vent amb més
neu a la Pallaresa i menys a la Ribagorçana-Vall Fosca.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 18/12/2013
A tots els sectors les temperatures màximes d'ahir a 2200 metres han rodant entre els 3 i 6ºC i les mínimes
d'avui dimarts entre -1 i 0ºC. El vent ha estat o bé encalmant o moderat de component sud i oest. Pel que fa
al mantell nival, hi ha un gran contrast tèrmic entre orientacions obagues, on la neu és molt freda, i les solanes
on la bonança fa que les temperatures de la neu siguin més altes de dia. De nit amb el refredament nocturn i
sobretot en dies anticiclònics la neu es refreda molt i per tant en vessants sud hi ha a més un contrast tèrmicdiürn-nocturn. Això fa que en sud la neu s'estovi i humitegi durant el dia, mentre que de nit amb el refredament, es
formen crostes en superfície. A les obagues, el gradient tèrmic és elevat i des de ja fa dies la neu és inconnexa,
tipus sucre. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, a les solanes hi ha crostes de neu ventada a la vessant
sud que es mostren molt endurides, mentre que a l'Aran hi ha neu molt densa que facilita, junt amb el tipus
de sòl, el lliscament. De cara a demà, serà probable que es tornin a produir lliscaments damunt de terrenys
herbosos, superiors als 35 graus. Les zones potencials són els sectors que encara no s'hagin purgat, en vessants
assolellats per sota de 2500 metres i a les obagues a cotes baixes, al voltant dels 2000 metres. Aquestes allaus
poden ser de mida suficient com per enterrar una persona. El perill d'allaus a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa
és FEBLE (1) avui passant a MODERAT (2) demà, amb previsió que els lliscaments siguin relativament més
probables a causa de l'augment de la humitat i la manca de regel. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa
predomina el mantell molt ventat per sobre dels 2200 metres, on la neu que hi ha de forma discontínua són
crostes ventades molt endurides i estables. Dins de les zones obagues de bosc la neu es troba molt solta, tipus
sucre. El perill d'allaus és FEBLE (1).
Predicció meteorològica per curt termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
Les nevades previstes i el descens de temperatures, d'una banda faran disminuir la possibilitat de lliscaments
però de l'altre es formaran plaques de vent damunt de nivells incohesius. Evolució del perill: EN PROGRESSIU
AUGMENT.
El proper butlletí s'emetrà el dia 18/12/2013
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 18/12/2013

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 19/12/2013

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 19/12/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1).

Pallaresa

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
La fosa de neu fa minvar gruixos i presència de neu a les solanes i a les cotes baixes. Fora de l'Aran, el mantell
es troba molt ventat per sobre 2200 metres a totes les orientacions. Entre 1600-1700 i 2200 metres el mantell és
esquiable. Per sobre dels 2200-2300 metres el mantell és discontinu o directament no n’hi ha. A l'Aran el mantell
és molt més homogeni en la seva distribució; és present a totes les cotes i esquiable des dels 1000 metres. Els
gruixos de neu a 2200 metres varien entre els 50-100 centímetres a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, amb
congestes de fins a 2 metres; la disminució de gruixos fa que la innivació s'apropi a la normal per l'època. A la
Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca, entre que ha nevat menys i que el vent del nord ha bufat molts dies,
els gruixos són inferiors a la mitjana; oscil•len entre els 20-40 centímetres en sectors protegits del vent amb més
neu a la Pallaresa i menys a la Ribagorçana-Vall Fosca.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 19/12/2013
A tots els sectors les temperatures màximes d'ahir a 2200 metres van baixar amb valors entre els 2 i 3ºC i les
mínimes d'avui dimecres també han baixat amb registres d'entre -5 i -2ºC. Avui dimecres, pel que fa al mantell
nival, hi ha un gran contrast tèrmic entre orientacions obagues, on la neu és molt freda, i les solanes on la
bonança fa que les temperatures de la neu siguin més altes de dia. De nit amb el refredament nocturn i sobretot
en dies anticiclònics la neu es refreda molt i per tant en vessants sud hi ha a més un contrast tèrmic- diürnnocturn. Això fa que en sud la neu s'estovi i humitegi durant el dia, mentre que de nit amb el refredament, es
formen crostes en superfície. A les obagues, el gradient tèrmic és elevat i des de ja fa dies la neu és inconnexa,
tipus sucre. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, a les solanes hi ha crostes de neu ventada a la vessant
sud que es mostren molt endurides, mentre que a l'Aran hi ha neu molt densa que facilita, junt amb el tipus de sòl,
el lliscament. De cara a demà, serà probable que es tornin a produir lliscaments damunt de terrenys herbosos,
superiors als 35 graus. Les zones potencials són els sectors que encara no s'hagin purgat, en vessants assolellats
per sota de 2500 metres i a les obagues a cotes baixes, al voltant dels 2000 metres. Aquestes allaus poden ser
de mida suficient com per enterrar una persona. Avui migdia, s'espera que continuï l'activitat de lliscaments però
aniran desapareixent per l'entrada de fred prevista. Amb les nevades i el vent anunciats per demà es formaran
noves plaques damunt nivells incohesius, sobretot a les obagues, que podran desencadenar-se amb facilitat. Per
aquests motius el grau de perill d'allaus és MODEART (2) a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa. A la RibagorçanaVall Fosca i a la Pallaresa predomina el mantell molt ventat per sobre dels 2200 metres, on la neu que hi ha de
forma discontínua són crostes ventades molt endurides i estables. Dins de les zones obagues de bosc la neu
es troba molt solta, tipus sucre. El perill d'allaus és FEBLE (1).
Predicció meteorològica per curt termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
Les nevades previstes i el descens de temperatures, d'una banda faran disminuir la possibilitat de lliscaments
però de l'altre es formaran plaques de vent damunt de nivells incohesius. Evolució del perill: EN PROGRESSIU
AUGMENT.
El proper butlletí s'emetrà el dia 19/12/2013
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 19/12/2013

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 20/12/2013

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 20/12/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1).

Pallaresa

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
Fora de l'Aran, el mantell es troba molt ventat per sobre 2200 metres a totes les orientacions. Entre 1600-1700 i
2200 metres el mantell és esquiable. Per sobre dels 2200-2300 metres el mantell és discontinu o directament no
n’hi ha. A l'Aran el mantell és molt més homogeni en la seva distribució; és present a totes les cotes i esquiable
des dels 1000 metres. Els gruixos de neu a 2200 metres varien entre els 50-100 centímetres a l'Aran-Franja
Nord de la Pallaresa, amb congestes de fins a 2 metres; la disminució de gruixos fa que la innivació s'apropi a
la normal per l'època. A la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca, entre que ha nevat menys i que el vent del
nord ha bufat molts dies, els gruixos són inferiors a la mitjana; oscil•len entre els 20-40 centímetres en sectors
protegits del vent amb més neu a la Pallaresa i menys a la Ribagorçana-Vall Fosca.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 20/12/2013
Avui pel matí l'ambient humit i les precipitacions a totes les cotes a la Ribagorçana-Vall Fosca i Pallaresa i fins
a 1900-2000 m a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, han humitejat el mantell en superfície. A l'Aran s'ha format
una petita capa de neu recent humida, fins a 2 cm, a migdia d'avui dijous. S'espera que la nevada i la baixada
de temperatures s'iniciï per la tarda i que duri fins demà divendres matí. Aquesta nevada que s'espera que deixi
uns 20 cm de neu recent, podrà formar noves plaques en orientacions nord arrecerades, en sud i est de l'AranFranja nord de la Pallaresa. En pendents superiors als 30º seran probables caigudes d'allaus de placa de mida
suficient com enterrar una persona. Cal fer atenció a les zones de bosc esclarissat ja que és on es trobava la neu
sucre i que pot actuar de capa feble amb les plaques que s'hi formin damunt. Per aquests motius el perill d'allaus
és MODERAT (2) a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa la nevada
sols arribarà a l'extrem més nord i a més amb fort vent del nord. Es preveu que serà difícil que amb els gruixos
de neu anunciats, fins a 5cm, es puguin formar plaques. Per tant, en funció de la meteo, no es preveuen massa
canvis al mantell nival. Tant sols és possible la formació de noves plaques a l'extrem nord. A la resta predomina
el mantell endurit, lleugerament humitejat avui en superfície per la humitat i el plugim, però que tornarà a endurirse i regelar-se des d'avui al vespre. El perill es manté en FEBLE (1) a Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa.
Predicció meteorològica per curt termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
La formació de plaques i l'augment de la temperatura podrà desencadenar-les amb facilitat a l'Aran. Evolució del
perill: EN LLEU AUGMENT a l'Aran, ESTACIONARI a la resta.
El proper butlletí s'emetrà el dia 20/12/2013
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 20/12/2013

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 21/12/2013

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 21/12/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3) per sobre 2000m; 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
Fora de l'Aran, tant sols ha fet una enfarinada i el mantell es troba molt ventat per sobre 2200 metres a totes
les orientacions. Entre 1600-1700 i 2200 metres el mantell és esquiable. Per sobre dels 2200-2300 metres el
mantell és discontinu o directament no n’hi ha. A l'Aran el mantell és molt més homogeni en la seva distribució.
La neu nova ha arribat fins a fons de vall on es conserva a les obagues. El mantell és present a totes les cotes
i esquiable des dels 1000 metres en nord i des dels 1400-1500 m en sud. Els gruixos de neu a 2200 metres
varien entre els 50-110 centímetres a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, amb congestes de fins a 2 metres. A
la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca, entre que ha nevat menys i que el vent del nord ha bufat molts dies,
els gruixos són inferiors a la mitjana; oscil•len entre els 20-30 centímetres en sectors protegits del vent amb més
neu a la Pallaresa i menys a la Ribagorçana-Vall Fosca.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 21/12/2013
Ahir pel matí va començar a ploure i a nevar en forma de neu molt humida a tots els sectors. L'entrada del
nord no s'ha donat fins la matina en que ha continuat nevant una neu molt més seca i freda. El vent inicialment
de sud i oest, ha passat a ser de nord i nord oest. A l'Aran Franja nord de la Pallaresa la neu recent de tot
l'episodi ha deixat gruixos de 15-20 cm a 2200 metres. La base de la nevada és de neu més humida mentre
que la superfície és més freda. El vent ha treballat la nevada, i s'han format acumulacions en sud i est, sobretot
sota colls i carenes, i en forma de vent creuat a les obagues. Part d'aquesta neu es troba sobre de neu sucre i
fines crostes. Fins avui matí encara no s'ha vist activitat d'allaus. Preveiem però que en aquestes condicions hi
hagi plaques de vent inestables que es poden desencadenar amb facilitat, al pas d'una persona, en orientacions
sud, est i obagues arrecerades. Els pendents més propicis seran els superiors a 30º en relleus regulars i amb
més probabilitat els convexos. Amb les clarianes i cel seré també es donaran caigudes espontànies d'allaus de
neu recent sobretot sota roques i punts foscos. Puntualment poden assolir la mida suficient com per enterrar
una persona. El perill d'allaus a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa és MARCAT (3) per sobre dels 2000 metres
MODERAT (2) per sota. A la Ribagorçana Vall Fosca i a la Pallaresa la situació és ben diferent. Tan sols a
l'extrem nord la nevada ha deixat quelcom de neu i no es descarta que aïlladament hi hagi algunes plaques de
vent que es puguin desencadenar sota coll i carenes orientades a sud i est. En aquest sector el vent ha estat
molt fort i el poc que ha nevat, uns 5cm, ha estat escombrat. Tret de l'extrem nord la resta està igual que en dies
passats amb neu endurida i estable. El perill d'allaus és MODERAT (2) a l'extrem nord i FEBLE (1) a la resta.
Predicció meteorològica per curt termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
No es preveuen grans canvis per als propers dies. Evolució del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 21/12/2013
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 21/12/2013

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 22/12/2013

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 22/12/2013
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
Fora de l'Aran, el mantell es troba molt ventat per sobre 2200 metres a totes les orientacions. Entre
1600-1700 i 2200 metres el mantell és esquiable. Per sobre dels 2200-2300 metres el mantell és
discontinu o directament no n’hi ha. A l'Aran el mantell és molt més homogeni en la seva distribució.
La neu recent de dijous passat va arribar fins a fons de vall on es conserva a les obagues. El mantell
és present a totes les cotes i esquiable des dels 1000 metres en nord i des dels 1400-1500 m en
sud. Els gruixos de neu a 2200 metres varien entre els 50-110 centímetres a l'Aran-Franja Nord de la
Pallaresa, amb congestes de fins a 2 metres. A la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca, els gruixos
són inferiors a la mitjana; oscil•len entre els 20-30 centímetres en sectors protegits del vent amb més
neu a la Pallaresa i menys a la Ribagorçana-Vall Fosca.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 22/12/2013
La nit passada ha estat serena afavorint el descens de les temperatures i refredament superficial del
mantell. Durant el matí, però, les temperatures han pujat moderadament. A l'Aran Franja nord de la
Pallaresa la nevada de dijous passat va deixar gruixos de 15-20 cm a 2200 metres. El vent de nordoest va formar sobreacumulacions en vessants sud i est, sobretot sota colls i carenes. En aquestes
orientacions és possible el desencadenament de plaques per sobrecàrrega forta, puntualment feble, ja
que en general les plaques reposen directament sobre la neu vella endurida i irregular. No es descarta
que en vessants sud de fort pendent puguin caure boles o alguna purga de neu humida durant les
hores de més insolació. El perill d'allaus a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa és MODERAT (2). A la
Ribagorçana Vall Fosca i a la Pallaresa la situació és ben diferent. Tan sols a l'extrem nord no es
descarta que aïlladament hi hagi algunes plaques de vent que es puguin desencadenar sota colls i
carenes orientades a sud i est. La resta es troba molt ventat, amb neu endurida i estable. El perill
d'allaus és MODERAT (2) a l'extrem nord, sota colls i carenes, i FEBLE (1) a la resta.
Predicció meteorològica per curt termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
Les temperatures suaus que s'esperen i calma atmosfèrica, afavoriran l'estabilització del mantell,
especialment als vessants sud. Evolució del perill: LLEUGERA DISMINUCIÓ.
El proper butlletí s'emetrà el dia 23/12/2013
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 23/12/2013

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 24/12/2013

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 24/12/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2) dilluns. MARCAT (3) dimarts.

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1) dilluns. MODERAT (2) dimarts.

Pallaresa

FEBLE (1) dilluns. MODERAT (2) dimarts.

Distribució del mantell nival
Fora de l'Aran, el mantell es troba molt ventat per sobre 2200 metres a totes les orientacions. Entre 1600-1700
i 2200 metres el mantell és esquiable. Per sobre dels 2200-2300 metres el mantell és discontinu o directament
no n’hi ha. A l'Aran el mantell és molt més homogeni en la seva distribució. La neu recent de dijous passat va
arribar fins a fons de vall on es conserva a les obagues. El mantell és present a totes les cotes i esquiable des
dels 1000 metres en nord i des dels 1400-1500 m en sud. Els gruixos de neu a 2200 metres varien entre els
50-110 centímetres a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, amb congestes de fins a 2 metres. A la Pallaresa i a la
Ribagorçana-Vall Fosca, els gruixos estan molt per sota de la mitjana; oscil•len entre els 20-30 centímetres en
sectors protegits del vent amb més neu a la Pallaresa i menys a la Ribagorçana-Vall Fosca.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 24/12/2013
Diumenge les temperatures van continuar pujant fins a valors d'entre 2 i 5 graus positius a 2200 metres. Les
mínimes d'avui dilluns són negatives a alta muntanya, però encara amb inversió tèrmica. La neu recent de
dijous passat ja s'ha encrostat lleugerament en superfície a les solanes. A les obagues es manté seca i solta a
llocs protegits del vent. Entre les plaques de vent que es van formar divendres i dissabte passats, s'afegeixen
les que es comencen a formar a partir d'avui dilluns amb el reforçament del vent de l'oest i del sud, així que
cal extremar les precaucions sota colls i carenes orientades a nord-est-sud ja que es podran desprendre al
pas d'una persona, més probables en punts convexos i ben obacs. Aquesta situació és més extensa a l'AranFranja Nord de la Pallaresa on les nevades de la setmana passada van aportar més neu per moure. Les allaus
serien de mida suficient per colgar un grup de persones. El perill d'allaus a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa és
MODERAT (2) avui dilluns, pujant progressivament a MARCAT (3) el dimarts per l'acció del vent sobre la neu.
A la Ribagorçana Vall Fosca i a la Pallaresa els punts on hi ha plaques de vent són menors i les plaques de
vent de menors dimensions. Tan sols a l'extrem nord no es descarta que aïlladament hi hagi algunes plaques
de vent que es puguin desencadenar sota colls i carenes orientades a sud i est. La resta es troba molt ventat,
amb neu endurida i estable. El perill d'allaus a la Ribagorçana Vall Fosca i a la Pallaresa és FEBLE (1) dilluns,
augmentant a MODERAT (2), ja que és previst que comenci a nevar a cota alta amb vent fort de sud a partir
de mig matí de dimarts.
Predicció meteorològica per curt termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
Dimecres i dijous continuarien les nevades amb vent amb sobtats canvis de temperatura. Això mantindrà el
mantell inestable a tots els sectors Evolució del perill: EN AUGMENT.
El proper butlletí s'emetrà el dia 24/12/2013
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 24/12/2013

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 27/12/2013

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 27/12/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2) dimarts. MARCAT (3) dimecres i dijous.

Ribagorçana-Vall Fosca

MARCAT (3).

Pallaresa

MARCAT (3).

Distribució del mantell nival
Abans que comenci a nevar, el mantell a la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca es troba molt ventat per sobre dels 2200
metres a totes les orientacions. Entre 1700 i 2200 metres el mantell és esquiable. Per sobre dels 2200-2300 metres el mantell
és discontinu o directament no n’hi ha. Els gruixos estan molt per sota de la mitjana; oscil•len entre els 20-30 centímetres
en sectors protegits del vent amb més neu a la Pallaresa i menys a la Ribagorçana-Vall Fosca. La nevada prevista serà
la més intensa del que portem de temporada i el terra pot quedar cobert de neu per sobre dels 1500 metres, amb gruixos
superiors als 50 centímetres per sobre de 2200 metres. A l'Aran el mantell és molt més homogeni en la seva distribució,
no tant a la Franja Nord de la Pallaresa. El mantell és present a totes les cotes i esquiable des dels 1000 metres en nord
i des dels 1600 metres en orientacions sud. Els gruixos de neu a 2200 metres varien entre els 50-110 centímetres, amb
congestes de fins a 2 metres.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 27/12/2013
Situació del mantell molt canviant de un dia per l’altre i d’un sector a un altre, degut a un front atlàntic molt actiu amb canvis de
temperatura, de direccions de vent i límits de pluja-neu molt variables. El dia 24 a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa a partir
de migdia són probables allaus espontànies de neu humida per pluja degut a l’entrada del front, i seran de mida suficient
per colgar una persona; a la meitat sud de l’Aran la cota de neu serà més baixa i es continuaran formant plaques de vent
força fràgils en orientacions obagues per sobre de 2400 metres; progressiu augment del perill a MARCAT (3). Durant el dia
25 la temperatura anirà baixant i els vents giraran a oest amb algunes nevades febles; avançant el dia la probabilitat d’allaus
espontànies disminuirà per sota dels 2200 metres i el perill es concentrarà a cotes altes per la formació de plaques de vent
estenent-se a orientacions est i sud, que podran caure al pas d’una persona. Aquesta situació es mantindria el dia 26 amb
temperatures baixes i possibles nevades en augment al girar els vents a nord-oest; situació de plaques de vent fràgils a la
majoria d’orientacions amb perill MARCAT (3) per sobre de 2200 metres. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el front
produirà nevades intenses des de mig matí del dia 24 amb cota de neu augmentant i vents del sud forts. Augment del perill a
MARCAT (3) amb allaus espontànies de neu humida de mida suficient per colgar una persona; es formaran plaques de vent
gruixudes en orientacions nord, que es desprendran al pas d’una persona i poden ser de mida suficient per colgar a tot un
grup. El dia 25 anirà baixant la cota de neu i la nevada anirà desapareixent amb vents de l’oest; atenció al perill d’allaus de
placa al pas d’una persona, que s’estendrà a orientacions est; es mantindrà el perill en MARCAT (3). El dia 26 pot enfortirse el vent de nord-oest i es formarien noves plaques de vent, estenent-se també a orientacions sud; es mantindrà el perill
en MARCAT (3) per situació de plaques de vent.
Predicció meteorològica per curt termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
Divendres 27 la situació serà anticiclònica amb fort augment de temperatura. Augmentarà la probabilitat d’allaus espontànies
degut a la insolació. Es mantindrà la fragilitat de les plaques de vent a cotes altes. Evolució del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 27/12/2013
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 26/12/2013

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 27/12/2013

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 27/12/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa MARCAT (3).
Ribagorçana-Vall Fosca

MARCAT (3).

Pallaresa

MARCAT (3).

Distribució del mantell nival
El terra està quedant cobert de neu des de cota baixa, degut a les noves nevades amb
temperatures baixes. Al final del dia el terra pot quedar cobert de neu des dels 1000 metres, i
a totes les cotes a l'Aran. Al matí del dia 26, els gruixos de neu recent caiguts amb la nevada
de sud oscil.len entre 20-40 centímetres, disminuint de sud a nord. Avui dia 26, amb la nevada
de nord-oest s'afegiran de l'ordre de fins a 20-40 centímetres més a l'Aran i de l'ordre de 1-10
centímetres a la resta, disminuint de nord a sud. El fort vent formarà congestes força gruixides.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 27/12/2013
El dia 25 es van formar plaques de vent força inestables en orientacions nord i est degut a
les nevades amb vents de sud. Aquesta situació va afectar a la Ribagorçana-Vall Fosca, a la
Pallaresa i a l'extrem sud de l'Aran. Avui dia 26 la situació és de formació de noves plaques
de vent fràgils en orientacions sud degut a noves nevades amb vent de component nord.
Les allaus cauran al pas d'una persona. Localment podrien ser de mida suficient per colgar
un grup. Demà dia 27, un fort augment de temperatures afavorirà la caiguda d'allaus de neu
recent en vessants assolellats a tots els sectors. El perill d'allaus és MARCAT (3).
Predicció meteorològica per curt termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
Els propers dies podran donar-se nevades febles amb canvis constants de temperatura. Per
tant el mantell es mantindrà inestable. Evolució del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 27/12/2013
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 27/12/2013

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 28/12/2013

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 28/12/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

FORT (4).

Ribagorçana-Vall Fosca

FORT (4) per sobre de 2000 metres. MARCAT (3) per sota.

Pallaresa

FORT (4) per sobre de 2000 metres. MARCAT (3) per sota.

Distribució del mantell nival
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a part de la Pallaresa, la nevada ha caigut directament damunt del terra per damunt
del nivell del bosc, ja que estava molt pelat per efecte del vent. A cotes mitges els gruixos de neu oscil•len entre
70-110 centímetres i hi ha neu al terra per damunt de 1400 metres aproximadament, sobretot a la meitat nord,
esquiable per sobre dels 1800 metres. A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa hi ha neu al terra des del fons de
vall (aproximadament 600 metres) i el mantell en general és esquiable des d'aquesta cota. Els gruixos a 2200
metres oscil•len entre 110-130 centímetres.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 28/12/2013
Les condicions del mantell nival i el perill d'allaus canvien ràpidament d'un dia a l'altre, degut als canvis de temps
continuats. Hi ha plaques de vent fràgils a tots els sectors en orientacions de nord a est degut a les nevades
amb vent de sud (gruixos de neu recent de 20-50 centímetres), sobretot per damunt de 2000 metres, excepte a
la meitat nord de l'Aran, on no va arribar la nevada de sud; aquestes plaques són gruixudes i extenses. Després
va nevar amb vent de nord-oest (30-40 centímetres a l'Aran, 5-20 centímetres a la resta) i s'han format noves
plaques de vent també fràgils en orientacions d'est a sud a l'Aran i al límit nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i de
la Pallaresa. Totes elles poden desprendre's al pas d'una persona i localment ser de mida suficient per colgar un
grup de persones. A més, avui divendres un fort augment de temperatura provoca activitat d'allaus espontànies
de neu recent humida en vessants assolellats, que a cotes baixes de l'Aran seran de lliscament arrencant des del
terra. Aquestes allaus espontànies seran de mida petita, però localment de mida suficient per colgar un vehicle.
Demà dissabte les temperatures davallaran bruscament amb nevades febles, però al principi podrà plovisquejar
fins a cotes altes, fet que tornarà a afavorir les allaus espontànies. Avui divendres 27 i fins demà dissabte 28
a migdia, en què començarà a baixar la temperatura, el perill d'allaus és FORT (4) a l'Aran-Franja Nord de la
Pallaresa i també a cotes altes de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa, per damunt de 2000 m. Per sota
d'aquesta cota el perill és MARCAT (3) a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa.
Predicció meteorològica per curt termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
Per diumenge disminuirà la possibilitat d'allaus espontànies, però les plaques de vent en obagues es mantindran
fràgils. A cotes altes seguiran formant-se petites plaques de vent en orientacions est degut a febles nevades
amb vents de l'oest. Evolució del perill: EN DESCENS el perill natural. ESTACIONARI el perill accidental.
El proper butlletí s'emetrà el dia 28/12/2013
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 28/12/2013

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 30/12/2013

Hora: 12:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 30/12/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3) per sobre de 2200 metres. MODERAT (2) per sota.

Ribagorçana-Vall Fosca

MARCAT (3) per sobre de 2200 metres. MODERAT (2) per sota.

Pallaresa

MARCAT (3) per sobre de 2200 metres. MODERAT (2) per sota.

Distribució del mantell nival
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, a cotes mitges els gruixos de neu oscil•len entre 70-110
centímetres i hi ha neu al terra per damunt de 1400 metres aproximadament, sobretot a la meitat nord,
esquiable per sobre dels 1800 metres. La innivació en aquests sectors s'ha recuperat i és la normal per
l'època. A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa hi ha neu al terra des del fons de vall (aproximadament
600 metres) i el mantell en general és esquiable des d'aquesta cota. Els gruixos a 2200 metres oscil•len
entre 110-130 centímetres. La innivació és superior a la normal per l'època.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 30/12/2013
Les condicions del mantell nival i el perill d'allaus canvien ràpidament d'un dia a l'altre, degut als canvis
de temps continuats. Entrem en un periode d'estabilització del mantell i disminució progressiva del
perill d'allaus. Atenció perquè encara hi ha plaques de vent fràgils a tots els sectors en orientacions de
nord a est degut a les nevades amb vent de sud de dies enrera, sobretot per damunt de 2000 metres,
excepte a la meitat nord de l'Aran, on no va arribar la nevada de sud; aquestes plaques són gruixudes
i extenses a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa. Poden desprendre's al pas d'una persona i
localment ser de mida suficient per colgar un grup de persones. Amb l'augment de temperatura de
divendres el mantell s'ha encrostat lleugerament on toca el sol i s'ha estabilitzat força per sota de
2000 metres. Es preveuen algunes nevades febles amb vents de l'oest entre dissabte i diumenge a
l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, que poden formar alguna petita placa de vent de forma local en
orientacions est i sud. Avui dissabte 28 i demà diumenge 29 el perill d'allaus és MARCAT (3) a tots els
sectors per damunt de 2200 m. Per sota d'aquesta cota el perill és MODERAT (2).
Predicció meteorològica per curt termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
La suavitat en les temperatures i la absència de noves nevades faran disminuir el perill d'allaus. A
les plaques de vent en obagues els hi costarà estabilitzar-se i caldrà parar atenció. Evolució del perill:
EN DESCENS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 30/12/2013
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 30/12/2013

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 31/12/2013

Hora: 12:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 31/12/2013
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

MARCAT (3) per sobre de 2200 metres. MODERAT (2) per sota.

Pallaresa

MARCAT (3) per sobre de 2200 metres. MODERAT (2) per sota.

Distribució del mantell nival
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, a cotes mitges, els gruixos de neu oscil•len entre 70-110
centímetres i hi ha neu al terra per damunt de 1200-1300 metres aproximadament, sobretot a la meitat
nord, esquiable per sobre dels 1500 metres en orientacions nord i de 1800 metres en sud. La innivació
en aquests sectors s'ha recuperat i és la normal per l'època. A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa hi ha
neu al terra des del fons de vall (aproximadament 600-800 metres) i el mantell en general és esquiable
des d'aquesta cota. Els gruixos a 2200 metres oscil•len entre 110-130 centímetres. La innivació és
superior a la normal per l'època.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 31/12/2013
Aquesta setmana estarà dominada per vents de l'oest, temperatures suaus i alguns flocs per sobre de
2000 metres. Hi haurà una progressiva estabilització del mantell i disminució del perill d'allaus a les
obagues. Durant el cap de setmana hi ha hagut un fort descens de temperatura, que ja ha finalitzat,
i les temperatures s'estan recuperant el matí de dilluns. El front de dissabte (cota de neu de 2000
metres baixant a 1800 metres) va deixar entre 5-10 centímetres de neu recent a la Ribagorçana-Vall
Fosca i a la Pallaresa, entre 2-5 centímetres a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa (cota de neu a l'inici
a 2200 m, baixant a 1800 metres). Atenció, de moment, perquè encara hi ha plaques de vent fràgils
a tots els sectors en orientacions de nord a est degut a les nevades amb vent de sud de dies enrere,
sobretot per damunt de 2000 metres. Aquestes plaques són gruixudes i extenses a la RibagorçanaVall Fosca i a la Pallaresa. Poden desprendre's al pas d'una persona i localment ser de mida suficient
per colgar un grup de persones. Són difícils de detectar ja que han quedat cobertes per una fina crosta
de pluja i la prima capa de neu recent de dissabte. L'augment de temperatura pot provocar algunes
allaus espontànies de lliscament en terrenys herbosos a l'Aran. Avui dilluns 30 i demà dimarts 31 el
perill d'allaus és MARCAT (3) a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa per damunt de 2200 metres,
MODERAT (2) per sota, i MODERAT (2) a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa.
Predicció meteorològica per curt termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
La suavitat en les temperatures i la absència de nevades importants faran disminuir el perill d'allaus. A
les plaques de vent en obagues els hi costarà estabilitzar-se i caldrà parar atenció. Evolució del perill:
ESTACIONARI O EN LLEUGER DESCENS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 31/12/2013
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 31/12/2013

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 02/01/2014

Hora: 12:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 02/01/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

MARCAT (3) per sobre de 2200 metres. MODERAT (2) per sota.

Pallaresa

MARCAT (3) per sobre de 2200 metres. MODERAT (2) per sota.

Distribució del mantell nival
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, a cotes mitges, els gruixos de neu oscil•len entre 70-110
centímetres i hi ha neu al terra per damunt de 1300-1400 metres aproximadament, sobretot a la meitat
nord, esquiable per sobre dels 1500 metres en orientacions nord i de 1800 metres en sud. La innivació
en aquests sectors s'ha recuperat i és la normal per l'època. A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa
hi ha neu al terra des del fons de vall (aproximadament 600-800 metres) i el mantell en general és
esquiable per sobre dels 1000 metres. Els gruixos a 2200 metres oscil•len entre 110-130 centímetres.
La innivació és superior a la normal per l'època.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 02/01/2014
Aquesta setmana estarà dominada per vents de l'oest, temperatures suaus i pas de núvols. No hi
haurà grans canvis en l'estat del mantell nival. Durant el cap de setmana hi va haver un fort descens
de temperatura i formació de crostes després de la pluja de dissabte; al seu damunt van caure de 5-15
centímetres a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa i de 2-5 centímetres a l'Aran. Des de dilluns
les temperatures s'han recuperat (màximes de dilluns entre 1 i 3 graus a 2200 metres i mínimes de
dimarts entre 2 i 3 graus negatius). El mantell continua refredant-se de nit. Atenció, perquè encara hi
ha antigues plaques de vent fràgils a tots els sectors en orientacions obagues degut a les nevades amb
vent de sud de dies enrere, sobretot per damunt de 2200 metres. Poden desprendre's al pas d'una
persona i localment ser de mida suficient per colgar un grup de persones. Són difícils de detectar ja que
han quedat cobertes per una fina crosta de pluja i la prima capa de neu recent de dissabte. Aquestes
plaques són gruixudes i extenses a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa. Les temperatures suaus
poden provocar algunes allaus espontànies de lliscament en terrenys herbosos a l'Aran. Fins dijous
dia 2 de gener, el perill d'allaus serà MARCAT (3) a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa per
damunt de 2200 metres, MODERAT (2) per sota, i MODERAT (2) a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa.
Predicció meteorològica per curt termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
La suavitat en les temperatures i la absència de nevades afavoriran l'encostrament del mantell. Compte
amb les plaques de vent en obagues ja que els hi costa d'estabilitzar i caldrà parar atenció. Evolució
del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 02/01/2014

Institut Geològic de Catalunya c/ Balmes, 209 08006 Barcelona
Tel. 93 553 84 30 Fax 93 553 84 40
e-mail: allaus@igc.cat http://www.igc.cat
InfoBPA.BPA v2

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

- 41 / 157 -

1 /1

Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 02/01/2014

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 03/01/2014

Hora: 12:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 03/01/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

MARCAT (3) per sobre de 2200 metres. MODERAT (2) per sota.

Pallaresa

MARCAT (3) per sobre de 2200 metres. MODERAT (2) per sota.

Distribució del mantell nival
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, a cotes mitges, els gruixos de neu oscil•len entre 70-110
centímetres i hi ha neu al terra per damunt de 1200-1300 metres aproximadament, sobretot a la meitat
nord, esquiable per sobre dels 1500 metres en orientacions nord i de 1800 metres en sud. La innivació
en aquests sectors s'ha recuperat i és la normal per l'època. A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa hi ha
neu al terra des del fons de vall (aproximadament 600-800 metres) i el mantell en general és esquiable
des d'aquesta cota, excepte en sud on ho és des dels 1500 m. Els gruixos a 2200 metres oscil•len
entre 110-130 centímetres. La innivació és superior a la normal per l'època.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 03/01/2014
El front de dissabte passat, 28 de desembre, amb cota de neu de 2000 metres baixant a 1800 metres,
va deixar entre 5-10 centímetres de neu recent a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, entre
2-5 centímetres a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa. A posteriori i fins avui dijous matí, s'han donat
precipitacions minses l'1 de gener i la matinada d'avui 2 de gener. Aquestes febles nevades són
pràcticament irrellevants. El principal focus d'atenció, de moment, recau en les plaques de vent fràgils
en orientacions de nord a est per sobre de 2000 m que es van formar amb les nevades amb vent de
sud del 24-25 de desembre. Aquestes plaques són gruixudes i extenses a la Ribagorçana-Vall Fosca
i a la Pallaresa. Poden desprendre's al pas d'una persona i localment ser de mida suficient per colgar
un grup de persones. Són difícils de detectar ja que han quedat cobertes. El perill d'allaus és MARCAT
(3) a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa per damunt de 2200 metres, MODERAT (2) per sota,
i MODERAT (2) a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa. De cara a les pluges per demà fins a 2400 m
seran possibles caigudes espontànies de neu humida en pendents drets. A més també podrà haver
allaus espontànies de lliscament en terrenys herbosos a l'Aran.
Predicció meteorològica per curt termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
Les nevades previstes amb cota de neu inicialment a 2400 m faran augmentar la probabilitat de caiguda
d'allaus de neu humida. A cotes altes es formaran noves plaques de vent en est. Evolució del perill:
EN AUGMENT.
El proper butlletí s'emetrà el dia 03/01/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 03/01/2014

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 04/01/2014

Hora: 12:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 04/01/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2) passant a MARCAT (3) demà a la tarda.

Ribagorçana-Vall Fosca

MARCAT (3).

Pallaresa

MARCAT (3).

Distribució del mantell nival
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, a cotes mitges, els gruixos de neu oscil•len entre 70-110 centímetres
i hi ha neu al terra per damunt de 1200-1300 metres aproximadament, sobretot a la meitat nord, esquiable per
sobre dels 1500 metres en orientacions nord i de 1800 metres en sud. La innivació en aquests sectors s'ha
recuperat i és la normal per l'època. A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa hi ha neu al terra des del fons de vall
(aproximadament 600-800 metres) i el mantell en general és esquiable des d'aquesta cota, excepte en sud on
ho és des dels 1500 m. Els gruixos a 2200 metres oscil•len entre 110-130 centímetres. La innivació és superior
a la normal per l'època. Les pluges i nevades previstes per demà donaran lloc a canvis en la distribució del
mantell nival.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 04/01/2014
Avui l'ambient ha esta molt humit i s'han donat plugims que segueixen humitejant la neu. A la Ribagorçana-Vall
Fosca i a la Pallaresa els tests d'estabilitat en alguns indrets donen a entendre que encara hi ha plaques de
vent força inestables en indrets localitzats. Aquestes plaques es poden desencadenar amb facilitat en relleus
convexos i pendents al voltant dels 30º-35º. La humitat actual i les pluges abundants previstes per demà matí
faran que la neu actual es faci pesant i que caiguin espontàniament plaques humides a totes les orientacions
per sota els 2300-2400 m. Podran ser de mida suficient com per enterrar un grup de persones però per sota
els 2000 m seran purgues, ja que la disponibilitat de neu és molt inferior. Per sobre dels 2400 m podran caure
allaus de neu recent humida de forma espontània tana a la Ribagorçana-Vall Fosca com a la Pallaresa.També es
formaran noves plaques en est i sud-est A la tarda nit amb el descens de temperatura previst la neu començarà
a encrostar-se i es formarà una fina capa de neu recent a cotes altes ja que la precipitació passarà a ser nevada.
Amb el vent del nord i nord-oest que acompanyarà la nevada, amb cota de neu a 1200 m aproximadament, es
donarà pas a la formació de plaques en sud i est. Per tots aquests motius el perill d'allaus a la RibagorçanaVall Fosca i a la Pallaresa el perill és MARCAT (3). A l'Aran-Franja nord de la Pallaresa les pluges del matí
de demà donaran menys acumulació però humitejaran la neu donant lloc a lliscaments i caigudes de plaques
humides. La neu sucre de les obagues serà la més susceptible a humitejar-se donant pas a purgues i allaus de
neu humida. De cara al vespre s'intensificaran les nevades amb una baixada de cota fins als 1000 m i amb vent
del nord i nord-oest que donarà lloc a la caiguda de plaques en sud i est. El perill per allaus de neu seca tendirà
a augmentar al vespre. El perill a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa passarà de MODERAT (2) pels lliscaments
per sobre dels 2000 m en sud i a totes les cotes en nord, a MARCAT (3) per la intensificació de la nevada de
nord-oest i la formació consegüent de plaques en sud i est.
Predicció meteorològica per curt termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
L'augment sobtat de la temperatura donarà pas a allaus de neu humida a l'Aran a finals de diumenge. A la resta
es preveuen pocs canvis si la neu acaba quedant encrostada pel fred previ de diumenge matí. Evolució del perill:
EN AUGMENT a l'Aran- Franja Nord de la Pallaresa, SENSE CANVIS a la resta.
El proper butlletí s'emetrà el dia 04/01/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 04/01/2014

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 07/01/2014

Hora: 12:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 07/01/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

MARCAT (3).

Pallaresa

MARCAT (3).

Distribució del mantell nival
Amb els canvis meteo que s'estan donant van variant molt les condicions i disponibilitat de neu.A la RibagorçanaVall Fosca i a la Pallaresa, a cotes mitges, els gruixos de neu van augmentant amb les nevades. Avui dissabte
matí oscil·len entre 70-110 centímetres i hi ha neu al terra per damunt de 1200-1300 metres aproximadament,
sobretot a la meitat nord, esquiable per sobre dels 1500 metres en orientacions nord i de 1800 metres en sud. La
innivació en aquests sectors s'ha recuperat i és la normal per l'època. A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa hi ha
neu al terra des dels 1500 m sud però esquiable des dels 1800, en nord pràcticament des de fons de vall hi ha
neu però s'esquia des dels 1800 m. Els gruixos a 2200 metres oscil•len entre 110-130 centímetres. La innivació
és superior a la normal per l'època. Els canvis meteo descrits donaran lloc a canvis en la distribució del mantell
nival i en els gruixos que anirem reportant en els successius butlletins.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 07/01/2014
La situació meteorològica que afectarà la neu en aquests tres dies és complicada. Avui dissabte degut a una
situació de sud-oest s'estan donant nevades moderades des dels 1500 metres (pluja per sota)i continuarà
aquesta tònica fins la tarda-vespre d'avui. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa és on es donaran més
acumulacions i es formaran plaques de vent a totes les orientacions que podran caure fàcilment al pas d'una
persona, fins i tot de forma espontània. Per sota dels 2000 metres s'esperen caigudes d'allaus de neu humida fins
que no entri l'aire fred del nord-oest previst pel final del dia d'avui. Atenció als pendents convexos superiors als
30º i les zones de trampa, ja que són els més susceptibles de cara al desencadenament.Fins dii¡umenge migdia
a l'Aran les plaques seran de mida més petita i se centraran sobretot a la meitat sud ja que al nord d'aquest
sector no es donaran nevades tan importants. L'ambient humit i la pluja (en aquest sector la cota de neu és més
alta) els lliscaments i les allaus de fusió seran molt probables. Al final del dia d'avui la situació passa a ser de
nord-oest amb nevades de vessant nord (incloses zones de influència)i cota de neu fins quasi a fons de vall
demà diumenge matí. Es formaran i seran fàcils de caure plaques de neu en nord i est sobretot just a l'inici de
la seva formacióa l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa i zones d'influència. El darrer canvi meteo ve la tarda de
diumenge amb el pas d'un front càlid i precipitacions de fins a 10 mm amb cota de neu remuntant fins a 2300
m. L'ambient humit i la pujada de les temperatures fan preveure que es pugui donar força activitat natural tant
de plaques com de lliscaments durant el final del dia de diumenge com per dilluns. El perill d'allaus és MARCAT
(3) a tots els sectors.
Predicció meteorològica per curt termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
No es preveuen grans canvis per als propers dies. Evolució del perill: SENSE CANVIS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 07/01/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 07/01/2014

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 08/01/2014

Hora: 12:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 08/01/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2)

Ribagorçana-Vall Fosca

MARCAT (3) per sobre de 2500 metres. MODERAT (2) per sota.

Pallaresa

MARCAT (3) per sobre de 2500 metres. MODERAT (2) per sota.

Distribució del mantell nival
La cota de neu al terra ha remuntat força degut a les pluges. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa hi
ha neu al terra esquiable per damunt de 1700 metres en orientacions sud i de 1600 metres en orientacions
assolellades. A cotes altes el mantell ha tornat a ser escombrat pel vent del nord-oest. Els gruixos a 2200 metres
han augmentat lleugerament i estan per sobre de la mitjana per aquesta època de l’any, entre 60-100 centímetres.
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa hi ha neu al terra esquiable per sobre de 1400 metres en obagues i de
1800 metres a les solanes. Els gruixos a 2200 metres varien entre 80-120 centímetres i estan lleugerament per
sobre de la mitjana.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 08/01/2014
Les últimes nevades van caure entre dissabte 4 i diumenge 5 de gener, amb forts contrastos de temperatura.
Primer va nevar amb vent de sud-oest i cota alta (2100 metres a l’Aran, 1900 metres a la resta) i després va girar
el vent a nord-oest amb descens de temperatura i la cota de neu va baixar fins a fons de vall. Amb la nevada de
sud-oest van caure de l’ordre de 40-50 litres per metre quadrat a la Ribagorçana-Vall Fosca i Pallaresa, entre
5-10 litres per metre quadrat a l’Aran. Va caure neu granulada. Es van formar plaques de vent en orientacions
nord i est, extenses a la Ribagorçana-Vall Fosca i Pallaresa. La nevada va acabar amb gir del vent a nord-oest
i temperatures en fort descens; a l’Aran-Franja Nord de Pallaresa es van acumular entre 20-25 centímetres de
neu recent i es van formar plaques de vent en orientacions est i sud. Posteriorment, diumenge per la tarda, un
front càlid va provocar un fort augment de temperatura amb pluges a l’Aran fins als 2400 metres (4-6 litres per
metre quadrat i plugims a la resta de sectors). Hi va haver un fort humitejament de la neu i fusió a cotes baixes.
Va tornar a entrar vent fort de component nord a la Ribagorçana-Vall Fosca amb formació de plaques de vent
en orientacions est i sud. El perill d’allaus a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa és MODERAT (2) ja que són
probables allaus de lliscament, de mida suficient per colgar una persona, en vessants assolellats per sota de
2400 metres, especialment a partir de mig matí, qual el perill augmentarà; també són probables allaus de neu
humida, tot i que de mida insuficient per colgar una persona. Per damunt de 2400 metres hi ha plaques de vent
aïllades en orientacions est i sud que podrien caure al pas d’una persona. A la Ribagorçana-Vall Fosca el perill
és MARCAT (3) per sobre de 2500 metres ja que hi ha extenses plaques de vent en orientacions nord-est-sud
que poden caure al pas d’una persona i localment ser de mida suficient per colgar un grup de persones. Per sota
de 2500 metres el perill d’allaus és MODERAT (2) especialment a migdia, ja que augmenta el perill d’allaus de
neu humida, però de mida insuficient per colgar una persona.
Predicció meteorològica per curt termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
Es manté la situació anticiclònica amb altes temperatures a alta muntanya. De nit és possible un lleuger
encrostament superficial i un fort humitejament de dia en vessants assolellats. Evolució del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 08/01/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 08/01/2014

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 09/01/2014

Hora: 12:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 09/01/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2)

Ribagorçana-Vall Fosca

MARCAT (3) per sobre de 2500 metres. MODERAT (2) per sota.

Pallaresa

MARCAT (3) per sobre de 2500 metres. MODERAT (2) per sota.

Distribució del mantell nival
La cota de neu al terra ha remuntat força degut a les pluges. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa hi
ha neu al terra esquiable per damunt de 1700 metres en orientacions sud i de 1600 metres en orientacions
obagues. A cotes altes el mantell ha tornat a ser escombrat pel vent del nord-oest. Els gruixos a 2200 metres han
augmentat lleugerament i estan per sobre de la mitjana per aquesta època de l’any, entre 60-100 centímetres.
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa hi ha neu al terra esquiable per sobre de 1400 metres en obagues i de
1800 metres a les solanes. Els gruixos a 2200 metres varien entre 80-120 centímetres i estan lleugerament per
sobre de la mitjana.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 09/01/2014
Les últimes nevades van caure entre dissabte 4 i diumenge 5 de gener, amb forts contrastos de temperatura.
Primer va nevar amb vent de sud-oest i a cota alta; després va girar el vent a nord-oest amb descens de
temperatura i la cota de neu va baixar fins a fons de vall. Amb la nevada de sud-oest van caure de l’ordre de 40-50
litres per metre quadrat a la Ribagorçana-Vall Fosca i Pallaresa, entre 5-10 litres per metre quadrat a l’Aran. Va
caure neu granulada. Es van formar plaques de vent en orientacions nord i est, extenses a la Ribagorçana-Vall
Fosca i Pallaresa. Amb l’entrada de nord-oest a l’Aran-Franja Nord de Pallaresa es van acumular entre 20-25
centímetres de neu recent i es van formar plaques de vent en orientacions est i sud. Finalment, diumenge per
la tarda, un front càlid va provocar un fort augment de temperatura amb pluges a l’Aran fins als 2400 metres
(4-6 litres per metre quadrat i plugims a la resta de sectors). Hi va haver un fort humitejament de la neu i fusió
a cotes baixes. Va tornar a entrar vent fort de component nord a la Ribagorçana-Vall Fosca amb formació de
plaques de vent en orientacions est i sud a cotes altes. Després d’aquestes nevades, el temps és temperat amb
temperatures positives entre 2000-2600 metres i inversions tèrmiques; el pas de núvols impedeix el regel de la
neu durant la nit. El perill d’allaus a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa és MODERAT (2) ja que són probables
allaus de lliscament, de mida suficient per colgar un vehicle, en general en vessants assolellats per sota de 2400
metres, especialment a partir de mig matí, quan el perill augmentarà; també són probables allaus de neu humida,
tot i que de mida insuficient per colgar una persona. A la Ribagorçana-Vall Fosca el perill és MARCAT (3) per
sobre de 2500 metres ja que hi ha extenses plaques de vent en orientacions nord-est-sud que poden caure al
pas d’una persona i localment ser de mida suficient per colgar un grup de persones. Per sota de 2500 metres el
perill d’allaus és MODERAT (2) especialment a migdia, ja que augmenta el perill d’allaus de neu humida, però
de mida insuficient per colgar una persona.
Predicció meteorològica per curt termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
Es manté la situació d’altes temperatures a alta muntanya. De nit és possible un lleuger encrostament superficial
i un fort humitejament de dia en vessants assolellats. Evolució del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 09/01/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 09/01/2014

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 10/01/2014

Hora: 12:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 10/01/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2).

Pallaresa

MODERAT (2).

Distribució del mantell nival
La cota de neu al terra ha remuntat força degut a les pluges i a les temperatures molt altes dels
darrers dies. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa hi ha neu al terra esquiable per damunt de
1700 metres en orientacions sud i de 1600 metres en orientacions obagues. A cotes altes el mantell
està escombrat pel vent del nord-oest. Els gruixos a 2200 metres estan per sobre de la mitjana per
aquesta època de l’any, entre 60-100 centímetres. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa hi ha neu al
terra esquiable per sobre de 1400 metres en obagues i de 1800-1900 metres a les solanes. Els gruixos
a 2200 metres varien entre 80-120 centímetres i estan lleugerament per sobre de la mitjana.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 10/01/2014
Les últimes nevades van caure entre dissabte 4 i diumenge 5 de gener, amb vents de sud primer i de
nord després. Al final va ploure fins a 2400 metres. Com a resultat, pot quedar alguna placa de vent per
sobre de 2500 metres que podria caure al pas d'un grup de persones, especialment a la RibagorçanaVall Fosca i a la Pallaresa, en orientacions obagues sota colls i carenes. A tots els sectors, per sota de
2500 metres el mantell és humit en vessants assolellats i fins i tot ho està superficialment en vessants
obacs per sota de 2200 metres. Hi ha crostes internes que donen estabilitat al mantell. En superfície
també hi ha crostes, molt fines, més gruixudes en obagues. El temps que tenim des de fa uns dies
és molt temperat, no glaça de nit, amb inversions tèrmiques i cels mig ennuvolats que impedeixen
un fort encrostament del mantell; així continuarà els propers dies. Per això, des de primera hora el
mantell s'estova per fusió en vessants assolellats i en obagues a cota baixa, i a l'Aran-Franja Nord
de la Pallaresa està donant lloc a activitat d'allaus de lliscament que arrenquen en pendents força
drets herbosos, en solanes i també en obagues per sota de 2200 metres. Alguna d'aquestes allaus
pot tenir mida suficient per malmetre un vehicle. A tot arreu també poden caure allaus superficials de
neu humida, localment de mida insuficient per colgar una persona. El perill d’allaus a tots els sectors
és MODERAT (2).
Predicció meteorològica per curt termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
Les temperatures aniran davallant dissabte i diumenge, però encara es mantindran per sobre dels
valors normals. Degut a la nuvolositat, el mantell difícilment s'encrostarà amb solidesa; es mantindrà
la probabilitat d'allaus de lliscament. Evolució del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 10/01/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 10/01/2014

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 11/01/2014

Hora: 12:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 11/01/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2).

Pallaresa

MODERAT (2).

Distribució del mantell nival
La cota de neu al terra ha remuntat força degut a les pluges i a les temperatures molt altes dels darrers dies. A la
Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa hi ha neu al terra esquiable per damunt de 1700 metres en orientacions
sud i de 1600 metres en orientacions obagues. A cotes altes el mantell està escombrat pel vent del nord-oest.
Els gruixos a 2200 metres estan per sobre de la mitjana per aquesta època de l’any, entre 60-100 centímetres.
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa hi ha neu al terra esquiable per sobre de 1400 metres en obagues i de
1800-1900 metres a les solanes. Els gruixos a 2200 metres varien entre 80-120 centímetres i estan lleugerament
per sobre de la mitjana.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 11/01/2014
No hi ha hagut canvis en l'estat del mantell nival en els darrers dies. Tampoc es preveu que canviï fins entrat
dilluns. Les últimes nevades van caure entre dissabte 4 i diumenge 5 de gener, amb vents de sud primer i de
nord després. Al final va ploure fins a 2400 metres. Com a resultat, pot quedar alguna placa de vent per sobre
de 2500 metres que podria caure al pas d'un grup de persones, especialment a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la
Pallaresa, en orientacions obagues sota colls i carenes. A tots els sectors, per sota de 2500 metres el mantell és
humit en vessants assolellats i fins i tot ho està superficialment en vessants obacs per sota de 2200 metres. Hi
ha crostes internes que donen estabilitat al mantell. En superfície també hi ha crostes, molt fines, més gruixudes
en obagues. El temps que tenim des de fa uns dies és molt temperat; les temperatures màximes de dijous van
ser anormalment altes a l'Aran (valors entre 6 i 8 graus a 2200 metres), a la resta entre 4 i 6 graus; les mínimes
d'avui divendres han baixat en 2-3 graus però continuen sent positives de nit entre 2000-2500 metres, amb
inversions tèrmiques i cels mig ennuvolats que impedeixen un fort encrostament del mantell; així continuarà els
propers dies, però amb tendència a un lleuger refredament. Des de primera hora el mantell s'estova per fusió en
vessants assolellats i en obagues a cota baixa; a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa està donant lloc a activitat
d'allaus de lliscament que arrenquen en pendents força drets herbosos, en solanes i també en obagues per sota
de 2200 metres. Alguna d'aquestes allaus pot tenir mida suficient per malmetre un vehicle. A tot arreu també
poden caure allaus superficials de neu humida, localment de mida insuficient per colgar una persona. El perill
d’allaus a tots els sectors és MODERAT (2).
Predicció meteorològica per curt termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
Les temperatures van baixant lleugerament, però encara es mantindran per sobre dels valors normals. Degut a
la nuvolositat, el mantell difícilment s'encrostarà amb solidesa; es mantindrà la probabilitat d'allaus de lliscament.
Evolució del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 11/01/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 11/01/2014

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 13/01/2014

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 13/01/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2) a migdia. FEBLE (1) durant la resta.

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2) a migdia. FEBLE (1) durant la resta.

Pallaresa

MODERAT (2) a migdia. FEBLE (1) durant la resta.

Distribució del mantell nival
La cota de neu al terra ha remuntat força durant la setmana degut a les pluges i a les temperatures molt altes
dels darrers dies. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa hi ha neu al terra esquiable per damunt de 1700
metres en orientacions sud i de 1600 metres en orientacions obagues. A cotes altes el mantell està escombrat
pel vent del nord-oest. Els gruixos a 2200 metres estan per sobre de la mitjana per aquesta època de l’any, entre
60-100 centímetres. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa hi ha neu al terra esquiable per sobre de 1400 metres
en obagues i de 1800-1900 metres a les solanes. Els gruixos a 2200 metres varien entre 80-110 centímetres i
estan lleugerament per sobre de la mitjana.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 13/01/2014
No hi ha hagut canvis en l'estat del mantell nival en els darrers dies. Tampoc es preveu que canviï fins entrat
dilluns. Les últimes nevades van caure entre dissabte 4 i diumenge 5 de gener i al final va ploure fins a 2400
metres. Com a resultat, pot quedar alguna placa de vent per sobre de 2500 metres que podria caure al pas d'un
grup de persones, especialment a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, en orientacions obagues sota colls
i carenes. A tots els sectors, per sota de 2500 metres el mantell és humit en vessants assolellats i fins i tot ho
està superficialment en vessants obacs per sota de 2000 metres. Hi ha crostes internes que donen estabilitat
al mantell. En superfície també hi ha crostes que a migdia es fonen a les solanes; es mantenen tot el dia a les
obagues per sobre de 2200 m. El temps que tenim des de fa uns dies és molt temperat, tot i que les temperatures
estan baixant lleugerament des de fa dues jornades i això fa que el regel es mantingui més estona durant el
dia. Les temperatures màximes de divendres a 2200 metres van estar entre 4 i 6 graus; mínimes d'avui dissabte
al voltant dels 0 graus; els cels mig ennuvolats durant la nit impedeixen un fort encrostament del mantell. A
migdia el mantell s'estova per fusió en vessants assolellats i en obagues a cota baixa; a l'Aran-Franja Nord de
la Pallaresa l'activitat d'allaus de lliscament ha disminuït en els darrers dies, però encara són possibles a partir
de migdia; poden arrencar de pendents força drets herbosos, en solanes i també en obagues per sota de 2000
metres. Alguna d'aquestes allaus pot tenir mida suficient per malmetre un vehicle. A tot arreu, a migdia encara
són possibles algunes allaus superficials de neu humida, en general de mida insuficient per colgar una persona.
El perill d’allaus a tots els sectors és FEBLE (1) augmentant a MODERAT (2) a migdia per la fusió, tant dissabte
com diumenge.
Predicció meteorològica per curt termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
A partir de dilluns al vespre s'inicia un període de temperatures baixes i nevades amb possibilitat de formació de
plaques de vent. Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT.
El proper butlletí s'emetrà el dia 13/01/2014

Institut Geològic de Catalunya c/ Balmes, 209 08006 Barcelona
Tel. 93 553 84 30 Fax 93 553 84 40
e-mail: allaus@igc.cat http://www.igc.cat
InfoBPA.BPA v2

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

- 49 / 157 -

1 /1

Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 13/01/2014

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 14/01/2014

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 14/01/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2).

Pallaresa

MODERAT (2).

Distribució del mantell nival
La cota de neu al terra ha remuntat força durant la setmana passada degut a les pluges i a les
temperatures molt altes que es van donar. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa hi ha neu al terra
esquiable per damunt de 1700 metres en orientacions sud i de 1600 metres en orientacions obagues.
A cotes altes el mantell està escombrat pel vent del nord-oest. Els gruixos a 2200 metres estan per
sobre de la mitjana per aquesta època de l’any, entre 60-100 centímetres. A l’Aran-Franja Nord de
la Pallaresa hi ha neu al terra esquiable per sobre de 1400-1500 metres en obagues i de 1800-1900
metres a les solanes. Els gruixos a 2200 metres varien entre 80-110 centímetres i estan lleugerament
per sobre de la mitjana. Amb les nevades previstes amb cota baixa (al voltant dels 1000-1300 m)
variarà la distribució i presència del mantell nival.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 14/01/2014
El mantell nival està format per diferents crostes de regel intercalades dins del mantell nival i en
general l'estabilitat durant el cap de setmana ha estat prou alta. Avui dilluns les temperatures han
iniciat un descens que ha afavorit l'encrostament superficial de la neu. Sobre aquestes crostes s'espera
que hi vagi nevant tant avui com demà amb vent de component oest. De fet el dia s'ha iniciat
amb precipitacions febles sobretot a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa. En les condicions
meteorològiques previstes es podran formar plaques de vent inicialment petites, en orientacions nordest, est i sud-est. El perill passarà a ser MODERAT (2) a tots els sectors ja que s'espera que aquestes
plaques puguin caure fins i tot per sobrecàrrega feble. Les plaques es mostraran més inestables just
després de la seva formació. El terreny més afectat seran les obagues i les vessants est en pendents
superiors als 30-35º.
Predicció meteorològica per curt termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
L'augment de temperatures de dimecres amb la pujada de cota fins a 2000 m, afavorirà de nou la
possibilitat de lliscaments i d'allaus de neu humida. Evolució del perill: EN AUGMENT.
El proper butlletí s'emetrà el dia 14/01/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 14/01/2014

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 15/01/2014

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 15/01/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2).

Pallaresa

MODERAT (2).

Distribució del mantell nival
La neu caiguda ahir amb cota baixa a deixat una fina capa de neu recent per sobre dels 1200 m a l'Aran
i per sobre dels 1500 m a la resta de sectors. L'esquiabilitat del mantell no ha variat amb aquestes
nevades febles. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa hi ha neu al terra esquiable per damunt
de 1700 metres en orientacions sud i de 1600 metres en orientacions obagues. A cotes altes el mantell
està escombrat pel vent del nord-oest. Els gruixos a 2200 metres estan per sobre de la mitjana per
aquesta època de l’any, entre 60-100 centímetres. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa hi ha neu al
terra esquiable per sobre de 1400-1500 metres en obagues i de 1800-1900 metres a les solanes. Els
gruixos a 2200 metres varien entre 80-110 centímetres i estan lleugerament per sobre de la mitjana.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 15/01/2014
El mantell nival està format per una capa superficial de neu recent que s'ha format amb les nevades
febles d'ahir que localment van ser en forma de neu granulada i que en altres cassos han passat
directament a ser facetes i capes febles degut al descens de temperatures que s'ha donat des d'ahir. El
suau vent ha anat formant plaques de vent per sobre del nivell del bosc. Són poc perceptibles perquè
el vent no ha estat fort però es poden trobar amb més facilitat en orientacions nord i est, i amb més
dificultat en les orientacions obertes al vent del oest. A causa del gir de vent a nord previst per avui per
la tarda, aquestes plaques també es trobaran sota colls i carenes orientades a sud. Les plaques podran
caure amb molta facilitat, pel sol pas d'una persona, des de pendents al voltant dels 30º o superiors.
No es descarta que algunes plaques puguin caure de forma espontània. Els llocs més propicis són els
relleus rectilinis i convexos per damunt del nivell del bosc i en orientacions nord, est i sud. La mida de
les allaus serà suficient per enterrar una persona. També s'esperen caigudes espontànies d'allaus de
neu recent per sota del nivell del bosc, 2200 m aproximadament, pel que caldrà evitar els indrets tipus
trampa. El perill d'allaus a tots els sectors és MODERAT (2).
Predicció meteorològica per curt termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
Les nevades previstes per dijous sobretot al vessant sud podran donar lloc a caigudes d'allaus de neu
humida i plaques a cotes més altes.. Evolució del perill: En AUGMENT a la Ribagorçana Vall Fosca
i a la Pallaresa i ESTACIONARI a la resta.
El proper butlletí s'emetrà el dia 15/01/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 15/01/2014

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 16/01/2014

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 16/01/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

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

Pallaresa

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

Distribució del mantell nival
Ahir dimarts va tornar a nevar deixant de nou una fina capa de neu recent des dels 1000-1200 m a tots els
sectors. L'esquiabilitat del mantell no ha variat amb aquestes nevades febles. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a
la Pallaresa hi ha neu al terra esquiable per damunt de 1700 metres en orientacions sud i de 1600 metres en
orientacions obagues. A cotes altes el mantell està escombrat pel vent del nord-oest. Els gruixos a 2200 metres
estan per sobre de la mitjana per aquesta època de l’any, entre 60-100 centímetres. A l’Aran-Franja Nord de la
Pallaresa hi ha neu al terra esquiable per sobre de 1500-1600 metres en obagues i de 1800-1900 metres a les
solanes. Els gruixos a 2200 metres varien entre 80-110 centímetres i estan lleugerament per sobre de la mitjana.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 16/01/2014
Ahir va tornar a nevar a tots els sectors fins a cotes baixes. La temperatura va baixar durant el dia de manera
que la neu recent acumulada era fresca i seca. A 2200 m s'han acumulat uns 20 cm a l'Aran i entre 5-10 cm a la
Ribagorçana Vall Fosca i a la Pallaresa. A la tarda el vent de nord i nord oest es va enfortir i aquesta neu recent
es va mobilitzar. Avui pel matí, la temperatura ha iniciat un ascens ràpid que afeixugarà la neu ràpidament. Per
la nit s'esperen precipitacions al vessant sud amb vent del sud oest que farà efecte fogony al vessant nord. A
l'Aran- Franja Nord de la Pallaresa s'esperen avui i demà caigudes i lliscaments d'allaus per sota dels 2200 m.
Es donaran sobretot en terrenys herbosos i pendents superiors als 30º. A cotes altes hi ha plaques de vent amb
una base de capes febles, facetes, que poden caure amb molta facilitat. En aquest sector el perill d'allaus és
MODERAT (2). A la Ribagorçana Vall Fosca i a la Pallaresa, hi ha plaques de vent que són molt fàcils de caure
per les capes febles i la neu granulada caiguda en els darrers dies. En pendents rectilinis i convexos superiors
als 30º i al sol pas d'una persona podran desencadenar-se i assolir mida suficient per enterrar una persona. Amb
les nevades previstes per avui a la nit i demà, aquestes plaques s'engruixiran, especialment a les obagues tot i
que són presents també en orientacions est i sota colls i carenes de les solanes. Conforme vagi nevant el perill
passarà de MODERAT (2) a MARCAT (3) a la Ribagorçana Vall Fosca i a la Pallaresa.
Predicció meteorològica per curt termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
Les plaques de vent aniran assentant-se progressivament i el descens de temperatura farà disminuir la
probabilitat de lliscaments a l'Aran. Evolució del perill: En LLEUGER DESCENS o ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 16/01/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 16/01/2014

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 17/01/2014

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 17/01/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2) per sobre 2400m, FEBLE (1) a la resta.

Pallaresa

MODERAT (2) per sobre 2400m, FEBLE (1) a la resta.

Distribució del mantell nival
La cota de nieve de hoy jueves en la vertiente sur del Pirineo Occidental, alrededor de los 1800-1900 m, y
el aumento de temperaturas en el Aran han hecho que la nieve que se encontraba en 1000-1200 m haya ido
desapareciendo. En la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa hay nieve esquiable por encima de 1800-1900
metros en orientaciones sur y de 1600-1700 metros en orientaciones umbrías. En cotas altas el manto está
barrido por el viento del noroeste. Los espesores a 2200 metros están por encima de la media para esta época
del año, entre 60-100 centímetros. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa hay nieve esquiable por encima de
1500-1600 metros en umbrías y de 1800-1900 metros en las solanas. Los espesores a 2200 metros varían entre
80-110 centímetros y están ligeramente por encima de la media.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 17/01/2014
Finalmente las nevadas previstas para hoy jueves están siendo mucho menos cuantiosas de lo previsto.
Actualmente las acumulaciones de nieve reciente hasta las 12:00 no superan en ningún caso los 5 cm en la
vertiente sur del Pirineo Occidental. Ha caído nieve en forma de nieve granulada y las nevadas débiles de
días pasados que se encontraban encima de una costra se han densificado. Los tests de estabilidad son poco
proclives al desencadenamiento. Las temperaturas bajas previstas y las nevadas muy débiles que se darán por
la tarde con viento del sur y del oeste podrán formar alguna pequeña placa más en el norte y este. Aunque en
general las placas podrán desencadenarse al paso de un grupo de personas, aisladamente puede haber alguna
capa débil interna de nieve granulada que haga más fácil el desencadenamiento (paso de una sola persona). El
terreno más favorable es por encima de los 2.400 m en orientaciones norte y este en pendientes superiores a los
35 º y sobre todo en relieves convexos. El peligro de aludes en la Ribagorçana-Vall Fosca y en la Pallaresa es
LIMITADO (2) por encima de los 2.400 m y DÉBIL (1) en el resto. En el Aran-Franja Norte de la Pallaresa no se
han dado nevadas en el extremo más norte y además las temperaturas altas que se ha dado han humidificado
la nieve sobre todo en cotas medias y bajas. En el extremo sur del Aran y la Franja Norte de la Pallaresa no
se ha dado el aumento térmico y aún se mantienen algunas capas débiles. El peligro de aludes por el AranFranja Norte de la Pallaresa es LIMITADO (2) ya que por un lado se mantiene la posibilidad de aludes de placa
de fondo en cotas bajas y del otro por las placas de viento en altura. Estas placas se podrán desencadenar
incluso por el paso de una sola persona. Los sectores más afectados son la mitad sur del Aran y la Franja Norte
de la Pallaresa donde se mantienen las capas débiles. En general estas placas se encuentran sobre todo en
orientaciones norte y este y el terreno más afectado son lugares por encima de los 30-35º protegidos del viento.
Predicció meteorològica per curt termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
Se prevé un episodio de nuevas precipitaciones para el sábado que podrán dar lugar a la formación de nuevas
placas. Evolución del peligro: En PROGRESIVO AUMENTO conforme vaya nevando.
El proper butlletí s'emetrà el dia 17/01/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 17/01/2014

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 18/01/2014

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 18/01/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2).

Pallaresa

MODERAT (2)

Distribució del mantell nival
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa hi ha neu al terra esquiable per damunt de 1800-1900 metres en
orientacions sud i de 1600-1700 metres en orientacions obagues. A cotes altes el mantell està escombrat pel vent
del nord-oest. Els gruixos a 2200 metres estan per sobre de la mitjana per aquesta època de l’any, entre 60-100
centímetres. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa hi ha neu al terra esquiable per sobre de 1500-1600 metres
en obagues i de 1800-1900 metres a les solanes. Els gruixos a 2200 metres varien entre 80-110 centímetres i
estan lleugerament per sobre de la mitjana.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 18/01/2014
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa les febles nevades d'ahir van donar lloc a acumulacions inferiors als
7 cm de neu recent amb vent suau del sud-oest. Localment aquesta capa de neu recent es troba damunt de neu
granulada. La base i zones mitges del mantell estan formades per crostes de regel i facetes que en conjunt no
es mostren inestables, per damunt hi ha la neu recent actual de les nevades que s'ha anat succeint durant tota
la setmana i que formen un capa de neu recent d'uns 15-20 cm. Avui divendres les plaques, fins que no comenci
a nevar demà dissabte, podran desencadenar-se al pas d'un grup de persones. Aïlladament pot haver alguna
capa feble interna de neu granulada que faci més fàcil el desencadenament (pas d'una sola persona). El terreny
més favorable és per damunt dels 2400 m en orientacions nord i est en pendents superiors als 35º i sobretot
en relleus convexos. De cara a demà amb les nevades previstes que segons la meteo poden ser abundants, es
formaran noves plaques de vent en est i nord que podran caure amb més facilitat i en terreny menys inclinat (>
30º) ja que la neu recent d'aquesta setmana actuaria de capa feble. Per aquests motius el perill serà MODERAT
(2) a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa. A L'Aran ahir va fer fogony i la neu es va humitejar a cotes
mitges i baixes. Per sobre hi ha o bé crostes de regel en vessants oest o bé neu ventada i sobreacumulada i
afeixugada. Per contra a la Franja Nord de la Pallaresa la neu no es va humitejar i damunt de la base de crostes
i facetes hi ha una capa de 15-20 cm de neu encara poc transformada i seca. A l'Aran es manté la possibilitat
d'allaus de placa de fons a cotes baixes i demà amb la pluja fins a 1500 m, o neu molt densa fins ben bé els
1800-1900 m, es mantindrà aquesta possibilitat. Pel que fa a les plaques a la Franja Nord de la Pallaresa i a
l'Aran són probables els desencadenament d'allaus de placa al pas d'una persona en est i nord. Aquesta situació
es veurà incrementada per les nevades anunciades per demà. El terreny més afectat són els pendents per sobre
dels 35º arrecerats del vent. El perill és MODERAT (2) a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa.
Predicció meteorològica per curt termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
Es preveu un episodi de noves precipitacions per diumenge i dilluns. Evolució del perill: En PROGRESSIU
AUGMENT conforme vagi nevant.
El proper butlletí s'emetrà el dia 18/01/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 18/01/2014

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 20/01/2014

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 20/01/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2) passant a MARCAT (3) a partir de dissabte a la tarda.

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2) passant a MARCAT (3) a partir de dissabte migdia.

Pallaresa

MODERAT (2) passant a MARCAT (3) a partir de dissabte migdia.

Distribució del mantell nival
Conforme vagi nevant hi haurà un increment dels gruixos i podrà variar progressivament l'esquiabilitat de la neu. A dissabte
pel matí, l'esquiabilitat del mantell es manté igual que en dies passats.A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa hi ha neu
al terra esquiable per damunt de 1800-1900 metres en orientacions sud i de 1600-1700 metres en orientacions obagues.
A cotes altes el mantell està escombrat pel vent del nord-oest. Els gruixos a 2200 metres estan per sobre de la mitjana
per aquesta època de l’any, entre 60-100 centímetres. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa hi ha neu al terra esquiable per
sobre de 1500-1600 metres en obagues i de 1800-1900 metres a les solanes. Els gruixos a 2200 metres varien entre 80-110
centímetres i estan lleugerament per sobre de la mitjana.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 20/01/2014
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa les febles nevades de dijous van donar lloc a acumulacions inferiors als 7 cm
de neu recent amb vent suau del sud-oest. Localment aquesta capa de neu recent es troba damunt de neu granulada. La
base i zones mitges del mantell estan formades per crostes de regel i facetes , per damunt hi ha la neu recent actual de
les nevades que s'han anat succeint durant tota la setmana i que formen un capa de neu recent d'uns 15-20 cm. A més per
avui dissabte les nevades amb vent del sud i oest suau engruixiran força les plaques actuals i amb els nivells febles de neu
granulada i agulles, podran caure amb molta probabilitat al pas d'una persona. El terreny més favorable és en orientacions
nord i est, tot i que el vent suau de sud i oest formarà plaques toves també en sud i oest. Seràn difícils d'apreciar però la
clau del terreny a evitar serà: pendents superiors als 30º i sobretot en relleus rectilinis i convexos. Amb el gir i reforç del
vent cap a nord i nord-oest de cara a diumenge es faran noves plaques de vent més endurides en orientacions sud i est
que podran ser de mida suficient per enterrar una persona i fins i tot un grup de persones. El perill passarà progressivament
de MODERAT (2) a MARCAT (3) a partir de dissabte migdia. A L'Aran la neu humitejada de dies passats, des de cotes
baixes fins als 2000-2200 m, ha anat encrostant-se. Per sobre d'aquestes cotes, hi ha o bé crostes de regel en vessants
o bé neu ventada i sobreacumulada i afeixugada. Per contra a la Franja Nord de la Pallaresa la neu no es va humitejar i
damunt de la base de crostes i facetes hi ha una capa de 15-20 cm de neu encara poc transformada i seca. A destacar
també que a la Franja-Nord de la Pallaresa ahir s'hi va desenvolupar una capa potent de gebre de superfície. Avui es preveu
que es donin nevades també en aquests indrets amb vent del sud i oest més reforçat que formarà noves plaques de vent
sobre aquests nivells febles inestables que us comentem. Aquestes plaques ja inestables ara però que s'aniran engruixint
i amb l'entarrament del gebre, podran donar pas a caigudes al pas d'una sola persona o fins i tot de forma espontània a
la Franja Nord de la Pallaresa. El terreny més afectat són els pendents per sobre dels 30-35º arrecerats del vent. La mida
pot ser suficient per enterrar una persona o fins i tot un grup de persones en terreny de canvi de pendent abrupte, fons de
valls estrets i canals. Amb les nevades de nord previstes per diumenge la situació s'agreuja ja que s'engruixiran les plaques
en est, també perquè passaran a ser més dures i igualment fàcils de desencadenar. El perill passarà de MODERAT (2) a
MARCAT (3) a partir de dissabte tarda-vespre.
Predicció meteorològica per curt termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
Es preveu un episodi de noves precipitacions per diumenge i dilluns. Evolució del perill d'allaus: EN AUGMENT.
El proper butlletí s'emetrà el dia 18/01/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 20/01/2014

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 21/01/2014

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 21/01/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3).

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 tots els sectors hi ha neu des fons de vall, esquiable a l'Aran per sobre de 1500 metres i dels 1200
metres a la resta. Els gruixos estan per sobre de la mitjana a tot el Pirineu occidental, oscil•lant entre
60-120 centímetres a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa i entre 100-150 centímetres a l'AranFranja Nord de la Pallaresa. La distribució de la neu té un millor recobriment del terreny que durant
la setmana passada.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 21/01/2014
Dissabte va nevar de forma generalitzada amb vent suau de component sud. Es van acumular entre
25-35 centímetres de neu recent més aviat humida a tots els sectors, excepte la meitat nord de l'Aran
on van disminuir fins a l'ordre de 5-15 centímetres. Entre dissabte i diumenge va haver força activitat
d'allaus naturals de placa friable a totes orientacions i el perill ha disminuït força. A partir de diumenge
a migdia va entrar retenció de nord amb nevades a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, amb neu més
seca i vent fluix; a migdia de dilluns s'han acumulat al voltant de 20 centímetres de neu recent i pot
seguir nevant fins la matinada de dimarts. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa no neva i el
vent és moderat a cotes altes amb transport de neu baix, però suficient per formar algunes plaques de
vent a cotes altes, sota colls i carenes, per sobre de 2400 metres en orientacions sud i est. A l'AranFranja Nord de la Pallaresa el perill d'allaus dilluns i dimarts és MARCAT (3), especialment a partir del
matí de dimarts en què el sol lluirà i pot haver força activitat d'allaus de neu recent, especialment en
vessants assolellats; seran de mida petita (suficient per colgar una persona). A la Ribagorçana-Vall
Fosca i a la Pallaresa s'estan formant petites plaques de vent en orientacions sud i est, que se sumen
a les que es van formar dissabte per sobre de 2400 metres en orientacions nord; les plaques poden
caure al pas d'una persona, i ser de mida suficient per colgar-la; el perill és MARCAT (3) per sobre
de 2400 metres i MODERAT (2) per sota.
Predicció meteorològica per curt termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
Es preveu un episodi de noves nevades a última hora de dimecres. Evolució del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 21/01/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 21/01/2014

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 22/01/2014

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 22/01/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

MARCAT (3) per sobre de 2000 metres. MODERAT (2) per sota.

Pallaresa

MARCAT (3) per sobre de 2000 metres. MODERAT (2) per sota.

Distribució del mantell nival
A tots els sectors hi ha neu des fons de vall, esquiable a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa per sobre
de 1500 metres i a la resta per sobre dels 1700 metres en orientacions nord i dels 1900 metres a
la resta. Els gruixos estan per sobre de la mitjana a tot el Pirineu occidental, oscil•lant entre 60-120
centímetres a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa i entre 130-160 centímetres a l'Aran-Franja
Nord de la Pallaresa. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa torna a aflorar el terra en vessants
i lloms molt exposats al vent de nord-oest.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 22/01/2014
Dissabte va nevar de forma generalitzada amb vent suau de component sud. Es van acumular entre
25-35 centímetres de neu recent més aviat humida a tots els sectors, excepte la meitat nord de l'Aran
on van disminuir fins a l'ordre de 5-15 centímetres. Diumenge a migdia va entrar retenció de nord amb
nevades a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa fins dilluns a la nit, 20-25 centímetres de neu recent
més seca amb vent fluix de nord, moderat a la Franja Nord de la Pallaresa amb formació de plaques
de vent per sobre de 2300 metres en aquest sector. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa la
última nevada és la de sud de dissabte i el vent moderat del nord ha format plaques de vent en les
últimes hores en orientacions est i sud per damunt de 1800-2000 metres. Avui dimarts llueix el sol i els
vessants sud s'aniran purgant amb allaus de neu recent de mida petita (poden colgar una persona),
sobretot a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa. El perill d'allaus és MARCAT (3) l'Aran-Franja Nord de
la Pallaresa i per damunt de 2000 metres a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, MODERAT (2)
per sota. Les plaques de vent poden caure al pas d'una persona, i ser de mida suficient per colgarla. La situació es complica amb les noves nevades previstes des del matí de dimecres ja que cauran
sobre un mantell feble a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa (és probable, a més, la formació de gebre
durant la nit de dimarts afavorint activitat natural de petites allaus dimecres).
Predicció meteorològica per curt termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
Noves nevades amb vents en augment i pujades de cota inestabilitzaran notablement el mantell a
partir de dijous-divendres. Evolució del perill: EN AUGMENT.
El proper butlletí s'emetrà el dia 22/01/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 22/01/2014

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 23/01/2014

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 23/01/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3) passant a FORT (4) a partir de dijous a la tarda.

Ribagorçana-Vall Fosca

MARCAT (3).

Pallaresa

MARCAT (3).

Distribució del mantell nival
A tots els sectors hi ha neu des fons de vall, esquiable a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa per sobre de 1500
metres i a la resta per sobre dels 1700 metres en orientacions nord i dels 1900 metres a la resta. Els gruixos
estan per sobre de la mitjana a tot el Pirineu occidental, oscil•lant entre 60-120 centímetres a la RibagorçanaVall Fosca i a la Pallaresa i entre 130-160 centímetres a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa. A la RibagorçanaVall Fosca i a la Pallaresa torna a aflorar el terra en vessants i lloms molt exposats al vent de nord-oest.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 23/01/2014
Avui dimecres ha començat a nevar a tots els sectors fins a cotes baixes. A l'Aran s'han acumulat fins a migdia
uns 5-7 cm de neu recent sense vent i a la resta de sectors gruixos similars o menors. Aquestes nevades se
sumen a les del cap de setmana. Dissabte va nevar de forma generalitzada amb vent suau de component sud.
Es van acumular entre 25-35 centímetres de neu recent més aviat humida a tots els sectors, excepte la meitat
nord de l'Aran on van disminuir fins a l'ordre de 5-15 centímetres. Diumenge a migdia va entrar retenció de nord
amb nevades a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa fins dilluns a la nit, 20-25 centímetres de neu recent més seca
amb vent fluix de nord, moderat a la Franja Nord de la Pallaresa amb formació de plaques de vent per sobre de
2300 metres en aquest sector. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa va nevar dissabte i el vent moderat
del nord ha format plaques de vent en orientacions est i sud per damunt de 1800-2000 metres. Es manté avui la
probabilitat de caiguda d'allaus de neu recent de mida petita (poden colgar una persona), sobretot a l'Aran-Franja
Nord de la Pallaresa. El perill d'allaus és MARCAT (3) l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa i a la RibagorçanaVall Fosca i a la Pallaresa. Les plaques de vent poden caure al pas d'una persona, i ser de mida suficient per
colgar-la a tots els sectors. El terreny més afectat són els pendents per sobre dels 30-35º i relleus rectilinis i
convexos. De cara a dijous per la tarda, amb la reactivació de nevades a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa,
el perill passarà a ser FORT (4) ja que les plaques podran caure amb molta facilitat en terreny superior a 30º
i sobretot en orientacions sud i est.
Predicció meteorològica per curt termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
Continuaran les nevades a l'Aran i es preveu que les allaus puguin caure fins i tot de forma espontània. A la resta
les plaques seran inestables i podran caure al pas d'una persona. Evolució del perill: EN AUGMENT a l'AranFranja Nord de la Pallaresa, ESTACIONARI a la resta.
El proper butlletí s'emetrà el dia 23/01/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 23/01/2014

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 24/01/2014

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 24/01/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3) dijous FORT (4) divendres.

Ribagorçana-Vall Fosca

MARCAT (3).

Pallaresa

MARCAT (3).

Distribució del mantell nival
A tots els sectors hi ha neu des fons de vall, esquiable a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa per sobre de 1200
metres i a la resta per sobre dels 1600 metres en orientacions nord i dels 1800 metres a la resta. Els gruixos
estan per sobre de la mitjana a tot el Pirineu occidental, oscil•lant entre 60-130 centímetres a la RibagorçanaVall Fosca i a la Pallaresa i entre 130-180 centímetres a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa. A la RibagorçanaVall Fosca i a la Pallaresa torna a aflorar el terra en vessants i lloms molt exposats al vent de nord-oest.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 24/01/2014
Ahir dimecres a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa es van acumular fins 15 cm de neu recent i a la resta de
sectors gruixos inferiors als 7 cm. La neu va arribar fins a cotes baixes. El vent va començar a reforçar-se des
de la tarda essent entre moderat i fort del NW. Avui dijous continuen les nevades a l'Aran-Franja Nord de la
Pallaresa i s'espera que ho facin tot avui i que demà siguin molt abundants. El vent seguirà essent fort del NW
i N. Aquestes nevades se sumen a les del cap de setmana. En total a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa hi ha
entre 35-45 cm de neu acumulada des de dissabte i uns 25-30 cm a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa.
A l'Aran es poden distingir dos sectors: a la meitat nord on el vent no ha tingut massa efecte i on seran probables
caigudes d'allaus de neu recent de mida suficient per enterrar una persona a qualsevol orientació, i a la meitat
sud on el vent del NW ha format plaques de vent inestables. Tant a la meitat sud de l'Aran com a la Franja Nord
de la Pallaresa, aquestes plaques poden caure amb molta facilitat pel pas d'una sola persona, per l'existència
de nivells febles (gebre enterrat). Es preveu que tinguin capacitat per enterrar un grup petit de persones. Es
troben sobretot en orientacions est, sud i obagues arrecerades i a més s'aniran incrementant en gruix per l'efecte
del vent. El perill és actualment MARCAT (3) però amb la reactivació de les nevades per demà passarà a ser
FORT (4). A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa hi ha plaques de vent sota colls i carenes i indrets ben
arrecerats. Aquestes plaques poden caure amb facilitat. Poden tenir capacitat per enterrar una persona. Les
orientacions afectades sobretot son les est, sud i nord arrecerades. El terreny més favorable són els relleus
convexos, els rectilinis sense ancoratges, i el pendents superiors als 30º. El perill per la Ribagorçana-Vall Fosca
i per la Pallaresa és MARCAT (3).
Predicció meteorològica per curt termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
La nevada amb pujada de temperatures prevista podrà donar pas a més activitat espontània d'allaus. Evolució
del perill: EN AUGMENT a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, ESTACIONARI a la resta.
El proper butlletí s'emetrà el dia 24/01/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 24/01/2014

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 25/01/2014

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 25/01/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

FORT (4).

Ribagorçana-Vall Fosca

MARCAT (3).

Pallaresa

MARCAT (3).

Distribució del mantell nival
A tots els sectors hi ha neu des fons de vall, esquiable a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa per sobre de 1200
metres i a la resta per sobre dels 1600 metres en orientacions nord i dels 1800 metres a la resta. Els gruixos
estan per sobre de la mitjana a tot el Pirineu occidental, oscil•lant entre 60-130 centímetres a la RibagorçanaVall Fosca i a la Pallaresa i entre 140-190 centímetres a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa. A la RibagorçanaVall Fosca i a la Pallaresa torna a aflorar el terra en vessants i lloms molt exposats al vent de nord-oest.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 25/01/2014
A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa va començar a nevar dijous a la tarda amb cota de neu des de fons de vall.
A les 13.00 h de divendres ja s'han acumulat de l'ordre de 30-40 centímetres de neu recent amb vent fluix de
component nord. El vent és fort per sobre de 2200 metres a la Franja Nord de la Pallaresa. La nevada cau sobre
un mantell inestable degut a les nevades de dies enrere. Ja s'han produït algunes allaus que han tallat algun tram
de carretera. El perill se situa en FORT (4) a migdia de divendres amb tendència a augmentar a partir del vespre,
ja que està previst que augmenti la força del vent de nord-oest i que la nevada augmenti de cota, amb límit plujaneu a la nit a un sostre de 1800-2000 metres. En aquestes condicions hi haurà allaus grans espontànies que
poden arribar a fons de vall, localment amb caràcter molt destructiu. Les allaus espontànies cauran a qualsevol
orientació. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa han caigut entre 5-10 centímetres de neu recent amb
vent molt fort, superior als 100 kilòmetres per hora. S'estan formant plaques molt inestables en orientacions est
i sud, que fins i tot poden caure de forma espontània, de mida suficient per colgar una persona. La neu s'està
humitejant força per sota dels 2200 metres degut al fort augment de temperatura. El perill d'allaus és MARCAT
(3) a la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa; està previst que pugui haver allaus de fusió a partir del vespre
de divendres ja que la cota pluja-neu pujarà per sobre dels 2000 metres.
Predicció meteorològica per curt termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
De cara a diumenge, el mantell haurà quedat molt humitejat. Si la nit de dissabte s'asserena el cel, el mantell
regelarà i s'estabilitzarà; no obstant, a migdia es preveu caiguda d'allaus de lliscament a l'Aran-Franja Nord de
la Pallaresa degut a un augment temperatures. A la resta les plaques de vent sota colls i carenes es mantindran
inestables. Evolució del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 25/01/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 25/01/2014

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 27/01/2014

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 27/01/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

FORT (4).

Ribagorçana-Vall Fosca

MARCAT (3).

Pallaresa

MARCAT (3).

Distribució del mantell nival
A tots els sectors hi ha neu des fons de vall tot i que plou sobre neu, esquiable a l'Aran-Franja Nord de la
Pallaresa per sobre de 1200 metres i a la resta per sobre dels 1600 metres en orientacions nord i dels 1800
metres a la resta. Els gruixos estan al voltant de la mitjana a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, oscil•lant
entre 60-130 centímetres. A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa els gruixos superen la mitjana i oscil•len entre
150-200 centímetres. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa torna a aflorar el terra en vessants i lloms
molt exposats al vent de nord-oest.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 27/01/2014
Ahir divendres a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa va començar a nevar amb intensitat i amb cota aigua-neu
pujant des de 1000 metres fins a 2000 metres durant la matinada de dissabte. Al matí de dissabte s'han acumulat
des de dimecres entre 80-100 cm de neu recent per sobre de 2300 m. El vent segueix bufant fort de nord-oest i
ha format grans sobreacumulacions de neu. S'han produït allaus durant la nit i matinada que han tallat carreteres
i afectat algun edifici. Avui dissabte continuarà nevant amb menor intensitat, però la neu serà humida fins a cotes
altes i el vent continuarà transportant neu per sobre de 2200 metres. Per avui dissabte continuaran produintse allaus de forma espontània que poden arribar a fons de vall, malmetre algun vehicle i fins i tot danyar algun
edifici. Per sota de 2000 metres la pluja seguirà caient sobre neu, inestabilitzant fortament el mantell nival i la
probabilitat d'allaus de fusió, que poden arrencar des del terra, serà molt alta. Les allaus poden ser de mida gran
i localment podria haver-hi alguna de molt gran en orientacions est i sud. Tindran caràcter destructiu ja que la
neu és humida i molt pesada. Per demà diumenge és possible que el mantell s'encrosti durant la matinada i
primeres hores del matí, però a mig dematí la probabilitat d'allaus espontànies tornarà a augmentar especialment
en vessants assolellats per sota de 2200 metres, degut a la insolació. La probabilitat de provocar allaus al pas
d'una persona es mantindrà molt alta per damunt de 2200 metres i seran de mida suficient per colgar un grup
de persones. El perill d'allaus es mantindrà en FORT (4) avui dissabte i demà diumenge a l'Aran-Franja Nord
de la Pallaresa. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa han caigut entre 10-30 centímetres de neu recent
humida amb vent molt fort de nord-oest, superior als 150 kilòmetres per hora. Segueixen formant-se plaques
molt inestables en orientacions est i sud, que fins i tot poden caure de forma espontània, de mida suficient per
colgar un grup de persones. La neu s'ha humitejant força per sota dels 2200 metres degut a la pluja. El perill
d'allaus és MARCAT (3) a la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa, tant per plaques de vent a cotes altes en
orientacions est i sud, com per allaus espontànies de neu humida en vessants força drets a qualsevol orientació.
Predicció meteorològica per curt termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
A última hora de diumenge arriba un nou front de nevades amb descens de temperatures. El mantell es regelarà
per sota de 2200 metres i el perill d'allaus disminuirà a cotes mitges i baixes, però a cotes altes continuaran
formant-se plaques de vent inestables. Evolució del perill: EN DESCENS A COTES BAIXES. ESTACIONARI
A COTES ALTES.
El proper butlletí s'emetrà el dia 25/01/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 27/01/2014

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 28/01/2014

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 28/01/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

MARCAT (3).

Pallaresa

MARCAT (3).

Distribució del mantell nival
El mantell ha reculat de cota degut a les pluges del cap de setmana. A l'Aran-Franja Nord de la
Pallaresa és present per damunt de 1400 metres, esquiable en nord per damunt de 1500 metres i
de 1600-1700 metres en orientacions assolellades; els gruixos s'han incrementat notablement per
sobre de 2300 metres i superen la mitjana amb gruixos que oscil•len entre 170-220 centímetres. A la
Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa hi ha neu al terra per sobre de 1600 metres, esquiable per
damunt de 1700 metres; torna a aflorar el terra en vessants i lloms molt exposats al vent de nordoest. Els gruixos estan al voltant de la mitjana a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, oscil•lant
entre 60-130 centímetres.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 28/01/2014
Després de les nevades i pluges del cap de setmana amb força activitat d'allaus, algunes de grans, el
mantell es va encrostar diumenge per sota de 2200 m guanyant molta estabilitat. Per damunt d'aquesta
cota el vent ha acumulat grans plaques de vent que encara són inestables i es poden desprendre al pas
d'una persona, fins i tot, espontàniament ja que el vent les continua carregant. Aquestes plaques de
vent inestables es troben en orientacions est, sud i obagues arrecerades del vent. Les allaus seran de
mida mitjana, suficient per arrencar alguns arbres, malmetre un vehicle o colgar un grup de persones.
Avui s'ha iniciat un fort descens de temperatures i hi ha nevades a l'Aran-Franja Nord des de fons
de vall (5-10 centímetres acumulats fins a les 13.00 h), que continuaran al llarg de la jornada amb
vent de nord-oest; es formaran noves plaques però de petites dimensions damunt de les antigues.
A tots els sector el perill d'allaus és MARCAT (3), amb molta inestabilitat per neu ventada per sobre
de 2200 metres.
Predicció meteorològica per curt termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
Les nevades dels propers dies continuaran formant plaques de vent. Per sota de 2200 metres es
formaran damunt de crostes de pluja, fet que afavorirà el seu desencadenament. Evolució del perill:
EN LLEUGER AUGMENT.
El proper butlletí s'emetrà el dia 28/01/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 28/01/2014

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 29/01/2014

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 29/01/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

MARCAT (3).

Pallaresa

MARCAT (3).

Distribució del mantell nival
El mantell ha tornat a cobrir el fons de vall a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, però és esquiable
per damunt de 1400 metres en nord i per damunt 1600-1700 metres en orientacions assolellades,
coincidint amb el nivell de neu vella encrostada; els gruixos han continuat incrementant-se notablement
per sobre de 2300 metres i superen la mitjana amb gruixos que oscil•len entre 190-230 centímetres. A
la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa hi ha neu al terra per sobre de 1600 metres, esquiable per
damunt de 1700 metres, tot i que durant la tarda tornarà a arribar la neu a fons de vall; el terra queda
al descobert en vessants i lloms molt exposats al vent de nord-oest. Els gruixos estan al voltant de la
mitjana a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, oscil•lant entre 60-130 centímetres.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 29/01/2014
Ahir dilluns va nevar a l'Aran amb temperatures molt baixes (entre -7 a -9 graus a 2200 metres) i
poc vent, 20-25 centímetres de neu recent seca. A la resta ha bufat vent de nord-oest i ha continuat
formant plaques de vent sota colls i carenes orientades a est i sud. Avui dimarts passa un front amb
vent moderat de l'oest i nevades que acumularan entre 10-20 centímetres de neu recent seca a la
Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa; el vent a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa remourà la neu
recent de dilluns i formarà petites plaques de vent sobre crostes per sota de 2200 metres i damunt de
plaques de vent antigues dures a cotes més altes (compte perquè quedaran tapades i seran difícils
de detectar). A la Ribagorçana-Vall Fosca també es formaran petites plaques de vent en orientacions
est a totes les cotes. A tots els sector el perill d'allaus és MARCAT (3); a cotes altes, les plaques de
vent antigues els hi costa desprendre's però poden ser de mida mitjana, suficient per colgar un grup de
persones. Les plaques de vent noves que es formaran de forma imminent poden baixar amb facilitat
però seran de petites dimensions, suficient per colgar una persona.
Predicció meteorològica per curt termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
Els propers dies el temps serà variable, fred amb estones de sol i núvols. No hi haurà canvis apreciables
en l'estat del mantell. És possible que les noves plaques de vent que es formin en obagues es vagin
inestabilitzant per refredament de la neu. Evolució del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 29/01/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 29/01/2014

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 30/01/2014

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 30/01/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

MARCAT (3).

Pallaresa

MARCAT (3).

Distribució del mantell nival
El mantell ha tornat a cobrir el fons de vall a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, però és esquiable
per damunt de 1400 metres en nord i per damunt 1600-1700 metres en orientacions assolellades,
coincidint amb el nivell de neu vella encrostada; els gruixos han continuat incrementant-se notablement
per sobre de 2300 metres i superen la mitjana amb gruixos que oscil•len entre 190-230 centímetres. A
la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa hi ha neu al terra per sobre de 1600 metres, esquiable per
damunt de 1700 metres, tot i que durant la tarda tornarà a arribar la neu a fons de vall; el terra queda
al descobert en vessants i lloms molt exposats al vent de nord-oest. Els gruixos estan al voltant de la
mitjana a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, oscil•lant entre 60-130 centímetres.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 30/01/2014
Ahir va nevar feblement a la majoria de sectors però amb acumulacions no superiors als 5 cm per
sobre de 2200 metres amb temperatures molt baixes ( entre -7 i -9ºC) i vent suau amb alguna ràfega
moderada de component oest. Dilluns va nevar uns 20-25 cm a l'Aran amb temperatures baixes i poc
vent. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el vent de nord-oest d'inici de setmana va formar
plaques de vent sota colls i carenes orientades a est i sud. El front d'ahir de l'oest sols ha deixat una fina
capa de neu recent freda i seca, lleugerament ventada, a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa;
a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa hi ha petites plaques de vent sobre crostes per sota de 2200
metres i damunt de plaques de vent antigues dures a cotes més altes. A la Ribagorçana-Vall Fosca
són possibles petites plaques de vent en orientacions est a totes les cotes. A tots els sector el perill
d'allaus és MARCAT (3); a cotes altes, les plaques de vent antigues els hi costa desprendre's però
poden ser de mida mitjana, suficient per colgar un grup de persones. Les plaques de vent noves poden
baixar amb facilitat però seran de petites dimensions, suficient per colgar una persona.
Predicció meteorològica per curt termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
Divendres no s'esperen precipitacions però les temperatures es mantindran baixes i hi haurà pocs
canvis en l'estat del mantell. Evolució del perill: ESTACIONARI o EN LLEUGER DESCENS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 30/01/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 30/01/2014

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 31/01/2014

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 31/01/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

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

Ribagorçana-Vall Fosca

MARCAT (3) sota colls i carenes. MODERAT (2) a la resta.

Pallaresa

MARCAT (3) sota colls i carenes. MODERAT (2) a la resta.

Distribució del mantell nival
El mantell ha tornat a cobrir el fons de vall a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, però és esquiable per damunt de
1400 metres en nord i per damunt 1600-1700 metres en orientacions assolellades, coincidint amb el nivell de neu
vella encrostada; els gruixos han continuat incrementant-se notablement per sobre de 2300 metres i superen
la mitjana amb gruixos que oscil•len entre 190-230 centímetres. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa
hi ha neu al terra per sobre de 1600 metres, esquiable per damunt de 1700 metres, tot i que durant la tarda
tornarà a arribar la neu a fons de vall; el terra queda al descobert en vessants i lloms molt exposats al vent de
nord-oest. Els gruixos estan al voltant de la mitjana a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, oscil•lant entre
60-130 centímetres.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 31/01/2014
Avui pel matí nevava feblement a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa amb temperatures baixes. S'hi ha format
una fina capa de neu recent que a les 9 del matí era d'uns 3 cm de gruix. A la resta del Pirineu Occidental
pel matí hi havia clarianes i Sol. Les darreres nevades a la Pallaresa i de la Ribagorçana-Vall Fosca van ser
dimarts passat amb acumulacions no superiors als 5 cm per sobre de 2200 metres. A l'Aran la nevada més
destacable és la de dilluns passat en que es van acumular entre 20-25 cm de neu freda i seca. Actualment
a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa la situació d'inestabilitat se centra sobretot sota colls i carenes a
cotes altes per l'existència de plaques de vent que poden caure al pas d'una persona amb possibilitat d'enterrarla. En aquests sectors predomina el perill MODERAT (2) excepte sota colls i carenes on hi ha plaques més
fràgils per sobre dels 2400 metres essent el perill és MARCAT (3) sota coll i carenes. A l'Aran Franja nord de
la Pallaresa encara hi ha plaques de vent antigues per sobre dels 2400 metres. Als vessant orientats a nord i
est, per sobre d'aquesta cota, és on es troben les plaques de vent més destacables, que poden desencadenarse al pas d'una persona en relleus molt favorables (convexos i sense ancoratges) i amb possibilitat d'enterrar
tot un grup de persones especialment en sectors de trampa (relleus deprimits sota pales i vessants proclius al
desencadenament). També hi ha plaques de vent toves per sobre els 2000 m que poden ser de mida petita,
enterrar una persona i es poden desencadenar al pas d'un esquiador. Es troben en orientacions de nord a est
en el sentit de les agulles de rellotge. Tant les plaques antigues com les toves, són difícils de detectar ja que
queden tapades per la fina capa de neu recent caiguda. El perill d'allaus a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa és
MARCAT (3) per sobre dels 2400 metres i MODERAT (2) per sota.
Predicció meteorològica per curt termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
Noves nevades a la vista per l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa. Evolució del perill: EN LLEUGER ASCENS a
l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, EN LLEUGER DESCENS a la resta.
El proper butlletí s'emetrà el dia 31/01/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 31/01/2014

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 01/02/2014

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 01/02/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

MARCAT (3) sota colls i carenes. MODERAT (2) a la resta.

Pallaresa

MARCAT (3) sota colls i carenes. MODERAT (2) a la resta.

Distribució del mantell nival
El mantell ha tornat a cobrir el fons de vall a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, però és esquiable per damunt de 1300 metres
en nord i per damunt 1600 metres en orientacions assolellades; els gruixos han continuat incrementant-se notablement per
sobre de 2300 metres i superen la mitjana amb gruixos que oscil•len entre 200-240 centímetres. A la Ribagorçana-Vall Fosca
i a la Pallaresa hi ha neu al terra per sobre de 1600 metres, esquiable per damunt de 1700 metres; el terra queda al descobert
en vessants i lloms molt exposats al vent de nord-oest. Els gruixos estan al voltant de la mitjana a la Ribagorçana-Vall Fosca
i a la Pallaresa, oscil•lant entre 60-130 centímetres.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 01/02/2014
A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, des d'ahir i fins avui pel matí s'han donat nevades febles i discontínues que han anat
acumulat una capa de neu recent seca damunt de la neu caiguda al llarg de la setmana. A la resta no hi va nevar ahir i avui pel
matí s'ha donat alguna nevada aïllada a la Pallaresa. De cara a avui al vespre es preveu una acusada pujada de la temperatura
i demà al matí s'iniciaran nevades amb cota de neu alta (per sobre 1800 m) que anirà baixant al llarg del dia sobtadament,
amb neu a fons de vall al final del dia a l'Aran. El vent es preveu encalmat. Actualment a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la
Pallaresa la neu es troba força endurida en superfície i l'estabilitat és prou bona, tant sols sota colls i carenes a cotes altes pot
haver-hi alguna placa de vent que pot caure al pas d'un grup de persones. Pel que fa a la mida aquestes plaques poden tenir
capacitat d'enterrar una persona. L'augment de la temperatura i les febles nevades i pluges que es preveuen per aquests
sectors no afectaran al mantell ja que es troba predominantment encrostat i endurit. En síntesi, a la Ribagorçana-Vall Fosca i
a la Pallaresa predomina el perill MODERAT (2) excepte sota colls i carenes on el perill és MARCAT (3). A l'Aran Franja nord
de la Pallaresa encara hi ha plaques de vent antigues per sobre dels 2400 metres. Als vessant orientats a nord i est, per sobre
d'aquesta cota, és on es troben les plaques de vent més destacables, que poden desencadenar-se al pas d'una persona en
relleus molt favorables (convexos i sense ancoratges) i amb possibilitat d'enterrar tot un grup de persones especialment en
sectors de trampa (relleus deprimits sota pales i vessants proclius al desencadenament). També hi ha plaques de vent toves
per sobre els 2000 m que poden ser de mida petita, enterrar una persona i es poden desencadenar al pas d'un esquiador.
Es troben en orientacions de nord a est en el sentit de les agulles de rellotge. Les pluges i neu molt humida de demà fa
preveure una alta probabilitat de lliscaments i allaus de placa humida per sota dels 2200-2300 metres. Amb la baixada de
la temperatura al final del dia la neu recent anirà sent més seca, si bé a cotes altes s'hi anirà acumulant neu recent des del
principi del dia i es preveuen caigudes espontànies d'allaus de neu recent en pendents drets > 35-40º. Aquestes allaus seran
sobretot purgues però podran assolir mida petita (suficient per enterrar una persona) al final del dia. El perill d'allaus a l'AranFranja Nord de la Pallaresa és MARCAT (3).
Predicció meteorològica per curt termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
El descens de la temperatura encrostarà la neu a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa. Les plaques que hi pugui haver a la
resta de sectors també s'aniran estabilitzant. Evolució del perill: EN DESCENS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 01/02/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 01/02/2014

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 03/02/2014

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 03/02/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3) per sobre 2400 m, MODERAT (2) per sota.

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2).

Pallaresa

MODERAT (2).

Distribució del mantell nival
El mantell ha tornat a cobrir el fons de vall a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, però és esquiable per damunt
de 1300 metres en nord i per damunt 1600 metres en orientacions assolellades; els gruixos han continuat
incrementant-se notablement per sobre de 2300 metres i superen la mitjana amb gruixos que oscil•len entre
200-240 centímetres. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa hi ha neu al terra per sobre de 1600 metres,
esquiable per damunt de 1700 metres; el terra queda al descobert en vessants i lloms molt exposats al vent
de nord-oest. Els gruixos estan al voltant de la mitjana a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, oscil•lant
entre 60-130 centímetres.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 03/02/2014
Ahir les temperatures van pujar acusadament, sobretot a l'extrem nord de l'Aran. L'ascens de la temperatura
d'ahir no ha tingut massa efecte sobre el mantell nival a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa. Avui ha mig
matí ha començat a nevar i s'espera que s'acumuli suficient neu com per donar lloc a petitesallaus de neu recent
a tots els sectors de forma espontània (capacitata d'enterrar una persona). Actualment a la Ribagorçana-Vall
Fosca i a la Pallaresa la neu antiga es troba força endurida en superfície. En alguns indrets de cotes baixes on
s'hagi pogut humitejar, s'endurirà pel descens de la temperatura previst. L'estabilitat és prou bona en general,
tant sols sota colls i carenes a cotes altes pot haver-hi alguna placa de vent que pot caure al pas d'un grup de
persones. Pel que fa a la mida aquestes plaques poden tenir capacitat d'enterrar una persona. El perill d'allaus
és MODERAT (2). A l'Aran Franja nord de la Pallaresa l'ascens de temperatures ha afeixugat la neu. A cotes
baixes es preveu encrostament amb els desecens de temperatures previstes i per tant una millor estabilització
de la neu en aquests indrets. Encara hi ha plaques de vent antigues per sobre dels 2400 metres. Als vessant
orientats a nord i est,localment també en sud. Poden desencadenar-se al pas d'una persona en relleus molt
favorables (convexos i sense ancoratges) i amb possibilitat d'enterrar tot un grup de persones especialment en
sectors de trampa (relleus deprimits sota pales i vessants proclius al desencadenament). També hi ha plaques
relativament més recents per sobre de 2200-2300 m. Aquestes són de mida petita, poden enterrar una persona,
i es poden desencadenar al pas d'un esquiador. Es troben en orientacions de nord a est en el sentit de les
agulles de rellotge. Ambdós tipus de plaques antigues són difícils de detectar degut a que estan cobertes de
neu recent. Ambles nevades anunciades es preveuen també caigudes espontànies d'allaus de neu recent en
pendents drets > 35-40º. Aquestes allaus podran assolir mida petita (suficient per enterrar una persona). El perill
d'allaus a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa és MARCAT (3)per sobre de 2400 metres per les plaques abans
descrites i MODERAT (2) per sota.
Predicció meteorològica per curt termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
No es preveuen canvis fins dilluns. Evolució del perill: SENSE CANVIS
El proper butlletí s'emetrà el dia 01/02/2014

Institut Geològic de Catalunya c/ Balmes, 209 08006 Barcelona
Tel. 93 553 84 30 Fax 93 553 84 40
e-mail: allaus@igc.cat http://www.igc.cat
InfoBPA.BPA v2

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

- 67 / 157 -

1 /1

Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 03/02/2014

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 04/02/2014

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 04/02/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2).

Pallaresa

MODERAT (2).

Distribució del mantell nival
El mantell ha tornat a cobrir el fons de vall a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, però és esquiable per
damunt de 1300 metres en nord i per damunt 1600 metres en orientacions assolellades; els gruixos
han continuat incrementant-se notablement per sobre de 2300 metres i superen la mitjana amb gruixos
que oscil•len entre 200-240 centímetres. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa hi ha neu al
terra per sobre de 1600 metres, esquiable per damunt de 1700 metres; el terra queda al descobert
en vessants i lloms molt exposats al vent de nord-oest. Els gruixos estan al voltant de la mitjana a la
Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, oscil•lant entre 60-130 centímetres.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 04/02/2014
Dissabte va nevar fins a fons de vall amb vent moderat de l'oest i nord-oest, entre 15-20 centímetres
de neu recent seca a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, i de l'ordre de 5-10 centímetres a la
resta. Diumenge les temperatures van ser força baixes fins la matinada d'avui dilluns, en què estan
recuperant-se per l'arribada d'un sistema frontal atlàntic, que farà canviar novament el temps amb
nevades poc importants i vents moderats. Les nevades caigudes durant la setmana passada estan
damunt d'un nivell de crostes i hi ha alguns nivells febles interns a cotes altes. En aquestes condicions
són probables allaus de placa de vent al pas d'una persona a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, més
difícils de desencadenar a la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa, on a més estan restringides sota
colls i carenes. Les plaques es troben en orientacions sud i est; des d'aquest matí se'n formaran de
noves en orientacions nord degut a l'entrada de vents de sud-oest amb el front comentat. Les allaus que
puguin produir-se seran de mida petita, suficient per colgar una persona. El perill d'allaus és MARCAT
(3) a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa i MODERAT (2) a la Ribagorçana-Vallfosca i Pallaresa; les
condicions d'inestabilitat s'incrementaran quan comenci a nevar amb vent, des de migdia d'avui dilluns.
Predicció meteorològica per curt termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
Durant la primera meitat de la setmana se succeiran canvis sobtats de temps degut al pas de diversos
fronts. No hi haurà condicions per l'estabilització del mantell, especialment a cotes altes. Evolució del
perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 04/02/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 04/02/2014

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 05/02/2014

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 05/02/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

MARCAT (3).

Pallaresa

MARCAT (3).

Distribució del mantell nival
El mantell ha tornat a cobrir el fons de vall a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, però és esquiable per damunt
de 1200 metres en nord i per damunt 1500 metres en orientacions assolellades; els gruixos al terra superen
la mitjana, oscil•lant entre 200-250 centímetres. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa hi ha neu al terra
per sobre de 1600 metres, esquiable per damunt de 1700 metres en orientacions nord i de 1800 metres en
orientacions sud; el terra queda al descobert en vessants i lloms molt exposats al vent de nord-oest. Els gruixos
estan lleugerament per sobre de la mitjana a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, oscil•lant entre 60-130
centímetres.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 05/02/2014
Estem en una situació en què no sembla que hi hagi grans canvis però el mantell es va inestabilitzant dia rere
dia. Durant la nit de dilluns va nevar lleugerament amb temperatures força baixes i vent suau de l'oest, entre
4-7 centímetres a l'Aran-Franja Nord de Pallaresa. S'han format novament petites plaques de vent toves en
orientacions est i nord. Durant la darrera nit s'ha format gebre sobre la superfície de la neu. Les temperatures
es mantenen molt baixes (-10 a -13 graus per sobre de 2200 metres) però pujaran degut a l'arribada d'un front
càlid la tarda-nit d'avui dimarts. Amb el pas del front la cota de neu remuntarà des de 700-1000 metres fins 1600
metres o més a l'Aran. En aquestes condicions la situació d'allaus és doble: d'una banda són possibles allaus de
neu recent humida, petites i a totes orientacions, a tots els sectors, a mesura que la cota de neu vagi remuntant
i que a l'Aran podrien ser de fusió per pluja per sota de 1800-2000 metres; d'altra banda, les nevades seran amb
vent fort d'oest i sud-oest i formaran més superposicions de plaques de vent en orientacions est i nord, i serà fàcil
que caiguin al pas d'una persona. A la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa, inclosa la Franja-Nord, les allaus
de placa podran ser de mida mitjana i colgar un grup de persones ja que s'esperen quantitats de precipitació de
30-50 litres per metre quadrat; les plaques de vent seran de menors dimensions a l'Aran, però igualment fràgils.
A tots els sectors el perill es generalitzarà a MARCAT (3). La situació dimecres serà força delicada per la pràctica
d'activitats en terreny de més de 30 graus.
Predicció meteorològica per curt termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
Augment de temperatures per arribada de masses d'aire temperades i humides amb possibilitat de pluges a
cotes altes divendres. Evolució del perill: EN AUGMENT.
El proper butlletí s'emetrà el dia 05/02/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 05/02/2014

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 06/02/2014

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 06/02/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

MARCAT (3).

Pallaresa

MARCAT (3).

Distribució del mantell nival
El mantell ha tornat a cobrir el fons de vall a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, però és esquiable per damunt
de 1200 metres en nord i per damunt 1500 metres en orientacions assolellades; els gruixos al terra superen
la mitjana, oscil•lant entre 200-250 centímetres. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa hi ha neu al terra
per sobre de 1600 metres, esquiable per damunt de 1700 metres en orientacions nord i de 1800 metres en
orientacions sud; el terra queda al descobert en vessants i lloms molt exposats al vent de nord-oest. Els gruixos
estan lleugerament per sobre de la mitjana a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, oscil•lant entre 60-130
centímetres.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 06/02/2014
Ahir per la nit va començar a nevar a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa i fins avui mig matí ha continuat
nevant. En aquests dos sectors s'hi ha acumulat 10-15 mm de precipitació a 2200 metres. A l'Aran Franja Nord
de la Pallaresa la precipitació ha estat dimecres matí i les quantitats acumulades han estat minses. A tots els
sectors, però sobretot a l'Aran hi ha hagut un ascens de la temperatura i un reforç del vent de l'oest. Aquesta neu
nova ha caigut sobre plaques de vent formades entre dilluns-dimarts a l'Aran. A tots els sectors el perill d'allaus
és MARCAT (3) ja que la formació de plaques inestables és el denominador comú. Aquestes plaques poden
tenir mida suficient per colgar un grup de persones , sobretot en indrets de trampa com canvis de pendents
abruptes i fons de vall. Es poden desencadenar al pas d'un esquiador i els indrets més proclius són terrenys
convexos en orientacions nord i est, i llocs amb pocs ancoratges com zones de bosc esclarissat en obagues.
A més la Ribagorçana Vall Fosca i a la Pallaresa s'esperen noves precipitacions per la tarda i la formació de
plaques noves amb el vent previst. Caldrà fer atenció a la pujada de temperatures i de la cota de neu ja que no es
descarta que la neu acabi essent força humida en alguns moments de la precipitació. La pujada de temperatures
serà més reforçada a l'Aran però la precipitació prevista en aquest sector serà menor. No es descarta però que
es pugui donar alguna caiguda espontània de neu humida/fusió al final del dia de demà, en el cas que es donin
pluges en aquest sector.
Predicció meteorològica per curt termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
Augment de temperatures per arribada de masses d'aire temperades i humides amb possibilitat de pluges a
cotes altes divendres. Evolució del perill: EN AUGMENT a l'Aran, ESTACIONARI a la resta.
El proper butlletí s'emetrà el dia 06/02/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 06/02/2014

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 07/02/2014

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 07/02/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

MARCAT (3).

Pallaresa

MARCAT (3).

Distribució del mantell nival
A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és present per damunt de 1300 i esquiable per sobre de 1400
metres en nord i per damunt 1600-1700 metres en orientacions assolellades; els gruixos al terra superen la
mitjana, oscil•lant entre 200-250 centímetres. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa hi ha neu al terra
per sobre de 1600 metres, esquiable per damunt de 1700 metres en orientacions nord i de 1800 metres en
orientacions sud; el terra queda al descobert en vessants i lloms molt exposats al vent de nord-oest. Els gruixos
s'estan incrementant per aquests fronts de l'oest i ja estan per sobre de la mitjana oscil•lant entre 70-130
centímetres.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 07/02/2014
Es manté la situació de successió de nevades amb forts canvis de cota aigua-neu i vents forts que formen
plaques de vent en orientacions nord i est. El front de dimecres va donar de 10-15 centímetres de neu recent a
2200 metres a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa (inclosa la seva franja nord) i entre 1-5 centímetres a
l'Aran, amb vents de ponent de fins a 100 kilòmetres per hora. La temperatura va baixar força fins la matinada
d'avui dijous en què està pujant de forma acusada per l'arribada d'un nou front amb vents del sud-oest forts. Al
matí de dijous han començat a caure plugims per sota de 2000 metres. L'humitejament del mantell serà notable
amb el pas del nou front. El perill d'allaus és MARCAT (3) a tots els sectors. A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa
continuaran caient algunes allaus de lliscament en vessants assolellats, de mida petita, suficient per colgar una
persona. A tots els sector,per damunt de 2200 metres són probables allaus de placa dura al pas d'una persona
en orientacions est i nord sobretot, que localment poden ser de mida mitjana (especialment a la Ribagorçana Vall
Fosca i a la Pallaresa) i colgar un grup de persones en punts de terreny favorable (canvis de pendents abruptes
i fons de torrents). Amb el nou front s'esperen noves precipitacions per la tarda i la formació de plaques noves
amb el vent previst. Caldrà fer atenció a la pujada de temperatures i de la cota de neu ja que no es descarta que
la neu acabi essent força humida en alguns moments de la precipitació. La pujada de temperatures serà més
reforçada a l'Aran però la precipitació prevista en aquest sector serà menor. No es descarta però que es pugui
donar alguna caiguda espontània d'allau de fusió durant la nit i matinada per la pluja.
Predicció meteorològica per curt termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
Per dissabte a la tarda es repeteix la situació amb un nou pas de front de l'oest. Augment de temperatures per
arribada de masses d'aire temperades i humides amb possibilitat de pluges a cotes altes. Evolució del perill: EN
LLEUGER DESCENS a l'Aran, ESTACIONARI a la resta.
El proper butlletí s'emetrà el dia 07/02/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 07/02/2014

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 08/02/2014

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 08/02/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

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

Ribagorçana-Vall Fosca

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

Pallaresa

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

Distribució del mantell nival
A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és present per damunt de 1300 i esquiable per sobre de 1500
metres en nord i per damunt 1600-1700 metres en orientacions assolellades; els gruixos al terra superen la
mitjana, oscil•lant entre 200-250 centímetres. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa hi ha neu al terra
per sobre de 1600 metres, esquiable per damunt de 1700 metres en orientacions nord i de 1800 metres en
orientacions sud; el terra queda al descobert en vessants i lloms molt exposats al vent de nord-oest. Els gruixos
s'estan incrementant per aquests fronts de l'oest i ja estan per sobre de la mitjana, especialment per sobre de
2300 metres oscil•lant entre 70-130 centímetres.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 08/02/2014
Un dia més es manté la situació de successió de nevades amb forts canvis de cota aigua-neu i vents molt forts
de l'oest i sud-oest (fins a 110 quilòmetres per hora) que formen plaques de vent en orientacions nord i est. Al
matí de divendres està acabant de passar un nou front de l'oest. Ha donat entre 5-15 centímetres de neu recent
a 2400 metres a tots els sectors, amb cota de neu més alta que dies enrere, al voltant dels 2200 metres baixant
al final a fons de vall. La temperatura ha baixat força durant la matinada d'avui divendres, amb valors al voltant
de -6 graus a 2300 metres. El mantell s'ha humitejat i s'encrostarà per sota de 2100 metres, guanyant estabilitat.
Per contra, a cotes altes les noves plaques de vent que s'han format continuen sent un element de perill, tot i que
no són tan inestables com dies enrere. Poden baixar al pas d'un grup de persones en nombrosos vessants (est
i nord), i la mida a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa pot ser suficient per enterrar un grup de persones.
Avui divendres al vespre torna a passar un nou front de l'oest amb nevades febles (5-10 centímetres) amb vents
forts de l'oest i sud-oest, cota de neu a 1500-1600 metres i nou descens de temperatura per diumenge al matí.
El perill d'allaus és MARCAT (3) per sobre de 2300 metres a tots els sectors, especialment a la RibagorçanaVall Fosca i a la Pallaresa per plaques de vent i MODERAT (2) per sota, sobretot on s'observi que el mantell està
regelat. Durant les hores centrals del dia són possibles algunes allaus de lliscament a l'Aran en punts assolellats.
Predicció meteorològica per curt termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
Diumenge el regel mantindrà el mantell força estable per sota de 2200 metres, però les plaques de vent de cotes
altes es podran desprendre al pas d'un grup de persones. Diumenge nit i dilluns la situació es pot complicar
ràpidament per nevades de consideració amb vents de sud. Evolució del perill: EN DISMINUCIÓ diumenge. En
FORT AUGMENT dilluns.
El proper butlletí s'emetrà el dia 08/02/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 08/02/2014

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 10/02/2014

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 10/02/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2). MARCAT (3) per sobre de 2300 metres a la franja nord.

Ribagorçana-Vall Fosca

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

Pallaresa

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

Distribució del mantell nival
A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és present per damunt de 1300 i esquiable per sobre de 1500
metres en nord i per damunt 1600-1700 metres en orientacions assolellades; els gruixos al terra superen la
mitjana, oscil•lant entre 200-250 centímetres. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa hi ha neu al terra
per sobre de 1600 metres, esquiable per damunt de 1700 metres en orientacions nord i de 1800 metres en
orientacions sud; el terra queda al descobert en vessants i lloms molt exposats al vent de nord-oest. Els gruixos
s'estan incrementant per aquests fronts de l'oest i ja estan per sobre de la mitjana, especialment per sobre de
2300 metres oscil•lant entre 70-130 centímetres.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 10/02/2014
Un dia més es manté la situació de successió de nevades amb forts canvis de cota aigua-neu i vents forts de
l'oest i sud-oest (fins a 60 quilòmetres per hora) que formen plaques de vent en orientacions nord i est. Al matí
de dissabte està passant un nou front de l'oest que està deixant noves nevades, en general febles, amb una cota
de neu que ha pujat fins als 1600 metres. El mantell, es manté humit per sota d'aquesta cota, i encrostat fins als
2200 metres. Per sobre de la crosta, però, s'hi ha acumulat fins a 15 cm de neu recent i granulada, que ha estat
remoguda pel vent fort d'est i sudoest. A cotes altes, les plaques de vent preexistents continuen sent un element
de perill, tot i que no són tan inestables com dies enrere. Poden baixar al pas d'un grup de persones en nombrosos
vessants (est i nord), i la mida, a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa pot ser suficient per enterrar un grup de
persones. La nit de dissabte a diumenge s'ha d'asserenar i baixar les temperatures, el qual encrostarà el mantell
per sota dels 2200 m estabilitzant-lo notablement. El vent afluixarà duran la matinada de diumenge, tot i que
a partir de la tarda s'enforteix i s'iniciaran novament les precipitacions, especialment al vessant sud del Pirineu
Occidental, que aniran pujant de cota fins a situar-se al voltant dels 1400 m. El perill d'allaus és MARCAT (3) per
sobre de 2300 metres a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa inclosa la franja nord, per plaques de vent,
i MODERAT (2) per sota, sobretot on s'observi que el mantell està regelat. A l'Aran, el perill és MODERAT (2),
especialment en orientacions nord i nordest, on el vent de sud ha format sobreacumulacions en llocs arrecerats.
Durant les hores centrals del dia són possibles algunes allaus de lliscament a l'Aran en punts assolellats.
Predicció meteorològica per mitjà termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
Diumenge el regel mantindrà el mantell força estable per sota de 2200 metres, però les plaques de vent de cotes
altes es podran desprendre al pas d'un grup de persones. Diumenge nit i dilluns la situació es pot complicar
ràpidament per nevades de consideració amb vents de sud. Evolució del perill: EN DISMINUCIÓ diumenge. En
FORT AUGMENT dilluns.
El proper butlletí s'emetrà el dia 10/02/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 10/02/2014

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 11/02/2014

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 11/02/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

MARCAT (3).

Pallaresa

MARCAT (3).

Distribució del mantell nival
A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és present per damunt de 1000 metres i esquiable per
sobre de 1300 metres en nord i per damunt 1600-1700 metres en orientacions assolellades; els gruixos
al terra superen la mitjana, oscil•lant entre 200-250 centímetres. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la
Pallaresa hi ha neu al terra per sobre de 1600 metres, puntualment a cotes més baixes donades les
darreres nevades. De totes maneres la neu és esquiable per damunt de 1700 metres en orientacions
nord i de 1800 metres en orientacions sud; el terra queda al descobert en vessants i lloms molt exposats
al vent de nord-oest. Els gruixos s'estan incrementant per la successió de fronts de l'oest i ja estan per
sobre de la mitjana, especialment per sobre de 2300 metres oscil•lant entre 80-160 centímetres.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 11/02/2014
Dissabte va nevar feblement a tots els sectors . Des de diumenge tarda fins avui pel matí es va iniciar
un nou episodi de nevades que es va iniciar amb temperatures baixes (-8ºC a 2200 m) que han deixat
entre 20-25 mm de precipitació a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa. A l'extrem nord de l'Aran
és on menys ha precipitat, 5mm, augmentant força el gradient de precipitació cap al sud de l'Aran i
a la Franja Nord de la Pallaresa on s'han enregistrat fins a 25 mm a 2200 m. El vent de component
oest ha format plaques fràgils sobretot en orientacions est a cotes altes i sota colls i carenes i obagues
arrecerades. Amb el vent de nord-oest es formaran des d'avui dilluns, noves plaques en sud i est,
igualment fràgils. Aquestes plaques poden enterrar amb facilitat un petit grup de persones en terreny
favorable: a peu de vessant o en llocs de canvi de pendent i zones deprimides. Aquestes plaques es
poden desencadenar amb facilitat, al pas d'un esquiador, en pendents superiors als 30-35º que tinguin
pocs ancoratges i en relleus convexos. A més amb les nevades previstes per avui a l'Aran-Franja Nord
de la Pallaresa també es donaran caigudes espontànies d'allaus de neu recent en pendents superiors
als 35º. A tots els sectors el perill és MARCAT (3).
Predicció meteorològica per mitjà termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
No es preveuen grans canvis per als propers dies. Evolució del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 11/02/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 11/02/2014

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 12/02/2014

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 12/02/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

MARCAT (3).

Pallaresa

MARCAT (3).

Distribució del mantell nival
A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és present des de fons de vall i esquiable per sobre de 1300
metres en nord i per damunt 1700 metres en orientacions assolellades; els gruixos al terra superen la mitjana,
oscil•lant entre 200-250 centímetres. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa hi ha neu al terra per sobre
de 1600 metres, puntualment a cotes més baixes donades les darreres nevades. De totes maneres la neu és
esquiable per damunt de 1700 metres en orientacions nord i de 1800 metres en orientacions sud; el terra queda
al descobert en vessants i lloms molt exposats al vent de nord-oest. Els gruixos s'estan incrementant per la
successió de fronts de l'oest i ja estan per sobre de la mitjana, especialment per sobre de 2300 metres oscil•lant
entre 80-160 centímetres.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 12/02/2014
La nevada que es va iniciar diumenge a la tarda, va durar fins dilluns de matinada i es van acumular 20-25
mm de precipitació a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, incloent-hi la Franja nord i la meitat sud de
l'Aran. Per la tarda va tornar a nevar amb les temperatures en descens i el vent reforçat del nord-oest, molt fort
a la cara sud del Pirineu Occidental. Aquest nou episodi de nevada ha durat fins avui dimarts de matinada a
l'Aran, acumulant-se en aquest sector fins a 15 mm de precipitació a 2200 m. El vent d'oest i nord-oest ha format
plaques fràgils, sobretot en orientacions est, sud i en obagues arrecerades. Ahir es va donar activitat accidental
de plaques de vent a la Pallaresa. Les plaques que es puguin desencadenar poden tenir capacitat per enterrar
amb facilitat un petit grup de persones en terreny favorable: a peu de vessant o en llocs de canvi de pendent i
zones deprimides. Es presenten més dures a la Ribagorçana- Vall Fosca i a la Pallaresa, inclosa també la Franja
Nord i més toves a l'Aran, especialment a la meitat nord. A més es poden desencadenar amb facilitat, al pas d'un
esquiador, en pendents superiors als 30º que tinguin pocs ancoratges i en relleus convexos. A l'Aran-Franja nord
de la Pallaresa s'han donat i continuaran donant-se caigudes espontànies d'allaus de neu recent en pendents
superiors als 35º. De cara a demà amb la pujada de temperatures s'afavorirà la caiguda espontània de purgues
i petites allaus de neu recent. A tots els sectors el perill és MARCAT (3).
Predicció meteorològica per mitjà termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
Les temperatures en ascens ajudaran al progressiu assentament de les plaques de vent. Evolució del perill: EN
LLEU DESCENS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 12/02/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 12/02/2014

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 13/02/2014

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 13/02/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

MARCAT (3).

Pallaresa

MARCAT (3).

Distribució del mantell nival
A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és present des de fons de vall i esquiable per sobre
de 1300 metres en nord i per damunt 1700 metres en orientacions assolellades; els gruixos al terra
superen la mitjana, oscil•lant entre 200-250 centímetres. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa
hi ha neu al terra per sobre de 1600 metres, puntualment a cotes més baixes donades les darreres
nevades. De totes maneres la neu és esquiable per damunt de 1700 metres en orientacions nord i de
1800 metres en orientacions sud; el terra queda al descobert en vessants i lloms molt exposats al vent
de nord-oest. Els gruixos s'estan incrementant per la successió de fronts de l'oest i ja estan per sobre
de la mitjana, especialment per sobre de 2300 metres oscil•lant entre 80-160 centímetres.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 13/02/2014
Avui les temperatures han iniciat un ascens ja pel matí que farà que especialment a l'Aran-Franja
Nord de la Pallaresa la neu es transformi especialment a les solanes i a les cotes més baixes on hi
ha neu. S'esperen caigudes espontànies d'allaus de neu humida i també lliscaments de plaques en
vessants herbosos, sota punts foscos com arbres i roques amb pendents superiors als 30-35º. No es
descarta que a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa a cotes mitges protegides de l'efecte del vent
caigui puntualment alguna purga de neu humida. A tots els sectors, el vent d'oest i nord-oest ha format
plaques fràgils, sobretot en orientacions est, sud i en obagues arrecerades. Les plaques que es puguin
desencadenar poden tenir capacitat per enterrar amb facilitat un petit grup de persones en terreny
favorable: a peu de vessant o en llocs de canvi de pendent i zones deprimides. Es presenten més
dures a la Ribagorçana- Vall Fosca i a la Pallaresa, inclosa també la Franja Nord i més toves a l'Aran,
especialment a la meitat nord. A més es poden desencadenar amb facilitat, al pas d'un esquiador, en
pendents superiors als 30º que tinguin pocs ancoratges i en relleus convexos. A tots els sectors el
perill és MARCAT (3).
Predicció meteorològica per mitjà termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
Les plaques de vent en sud s'aniran estabilitzant però la probabilitat de caigudes espontànies de fusió
i lliscaments augmentarà de cara a divendres. Evolució del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 13/02/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 13/02/2014

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 14/02/2014

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 14/02/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

MARCAT (3) per sobre de 2400 metres. MODERAT (2) a la resta.

Pallaresa

MARCAT (3) per sobre de 2400 metres. MODERAT (2) a la resta.

Distribució del mantell nival
A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és present des de fons de vall i esquiable per sobre
de 1300 metres en nord i per damunt 1700 metres en orientacions assolellades; els gruixos al terra
superen la mitjana, oscil•lant entre 200-250 centímetres. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa
hi ha neu al terra per sobre de 1600 metres, puntualment a cotes més baixes donades les darreres
nevades. De totes maneres la neu és esquiable per damunt de 1700 metres en orientacions nord i de
1800 metres en orientacions sud; el terra queda al descobert en vessants i lloms molt exposats al vent
de nord-oest. Els gruixos s'estan incrementant per la successió de fronts de l'oest i ja estan per sobre
de la mitjana, especialment per sobre de 2300 metres oscil•lant entre 80-160 centímetres.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 14/02/2014
A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa s'esperen caigudes espontànies d'allaus de neu humida, de
plaques de fons i lliscaments en vessants herbosos, sota punts foscos com arbres i roques amb
pendents superiors als 30-35º. A cotes altes en orientacions est i obagues arrecerades, encara es
mantenen plaques inestables que poden caure al pas d'un sol esquiador. Cal fer atenció a detectarles en pendents superiors als 30º. Poden tenir mida suficient per enterrar un petit grup de persones
en indrets trampa, com canvis de pendent i zones deprimides sota vessants. El perill d'allaus a l'AranFranja Nord de la Pallaresa és MARCAT (3). A la Ribagorçana Vall Fosca i a la Pallaresa el perill
se centra en les plaques de vent sota colls i carenes orientades a sud i est i també a les obagues
arrecerades que presentin neu acumulada pel vent. A cotes mitges no es descarta que on la neu es
presenti solta es pugui transformar amb la insolació i pugui caure alguna purga i o petita allau de neu
recent. El perill d'allaus és, per aquests sectors, MODERAT (2) per sota dels 2400 metres i MARCAT
(3) per sobre.
Predicció meteorològica per mitjà termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
Es mantindran plaques a les obagues. Evolució del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 14/02/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 14/02/2014

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 15/02/2014

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 15/02/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

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

Pallaresa

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

Distribució del mantell nival
A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és present des de fons de vall i esquiable per sobre de 1300
metres en nord i per damunt 1700 metres en orientacions assolellades; els gruixos al terra superen la mitjana,
oscil•lant entre 200-250 centímetres. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa hi ha neu al terra per sobre
de 1600 metres, puntualment a cotes més baixes donades les darreres nevades. De totes maneres la neu és
esquiable per damunt de 1700 metres en orientacions nord i de 1800 metres en orientacions sud; el terra queda
al descobert en vessants i lloms molt exposats al vent de nord-oest. Els gruixos s'estan incrementant per la
successió de fronts de l'oest i ja estan per sobre de la mitjana, especialment per sobre de 2300 metres oscil•lant
entre 80-160 centímetres.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 15/02/2014
Avui les temperatures seguiran pujant i no serà fins demà que iniciaran un descens més marcat de cara a final del
dia. En aquesta situació, a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa s'esperen caigudes espontànies d'allaus de plaques
humides i lliscaments en vessants herbosos que localment poden ser de fons. Aquestes allaus s’iniciaran amb
més probabilitat en pendents superiors als 30º, sota punts foscos com arbres i roques i sobretot avui divendres,
disminuint la probabilitat de nit i matinada si el regel és suficientment efectiu però encara amb possibilitats
de caigudes durant les hores centrals de dissabte. Poden assolir mida suficient per enterrar un grup gran de
persones o un cotxe. Pel que fa a les plaques de vent es troben cada cop més restringides a les obagues i
cotes altres. Poden caure al pas d'un sol esquiador. Cal fer atenció a detectar-les en pendents superiors als
35º. Poden tenir mida suficient per enterrar un petit grup de persones en indrets trampa, com canvis de pendent
i zones deprimides sota vessants. El perill d'allaus a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa és MARCAT (3). A la
Ribagorçana Vall Fosca i a la Pallaresa el perill se centra en les plaques de vent en obagues arrecerades i sota
colls i carenes orientades a sud i est. A cotes mitges i baixes de totes les orientacions, hi ha possibilitat d’allaus
espontànies de fusió en pendents superiors als 35º. Aquestes allaus poden assolir mida suficient per enterrar
una persona. El perill d’allaus per la Ribagorçana-Vall Fosca i per la Pallaresa és MODERAT (2) per sota dels
2400 metres i MARCAT (3) per sobre.
Predicció meteorològica per mitjà termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
La situació de fusió desapareixerà a causa del descens tèrmic però s’esperen noves precipitacions de cara a
diumenge. Evolució del perill: ESTACIONARI o EN LLEUGER AUGMENT.
El proper butlletí s'emetrà el dia 15/02/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 15/02/2014

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 17/02/2014

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 17/02/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2)

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
A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell les lates temperatures d'ahir van fer recular la neu. En aquest
sector és esquiable per sobre de 1300-1400 metres en nord i per damunt 1700-1800 metres en orientacions
assolellades; els gruixos al terra superen la mitjana, oscil•lant entre 200-250 centímetres. A la Ribagorçana-Vall
Fosca i a la Pallaresa la neu ha reculat fins al s 1700 m. De totes maneres la neu és esquiable per damunt de
1700 metres en orientacions nord i de 1900 metres en orientacions sud; el terra queda al descobert en vessants
i lloms molt exposats al vent de nord-oest. Els gruixos estan per sobre de la mitjana, especialment per sobre de
2300 metres oscil•lant entre 80-160 centímetres.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 17/02/2014
Les temperatures van iniciar un ascens dijous passat però l'ascens s'ha fet notar força divendres passat a l'Aran,
amb valors màxims de fins a 8ºC a 2300 m. A la Franja Nord de la Pallaresa i a la resta de sectors l'ascens no
ha estat tan fort però en definitiva l'efecte sobre la neu ha estat molt similar. Durant les hores centrals del dia i en
hores de insolació la neu s'ha humidificat superficialment donant pas a caigudes espontànies d'allaus de fusió. De
nit el regel nocturn ha estat efectiu sobretot a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, on s'han desenvolupat
superficialemnt crostes de regel gruixudes i portants (sense enfonsament amb esquís) fins als 2200-2300 m.
Pel que fa a les plaques de vent, l'efecte de l'escalfament ha estat afeixugar-les i fer menys efectives les capes
febles internes. A l'Aran Franja nord de la Pallaresa amb la humitat encara poden haver dissabte petites allaus
de fusió i lliscaments en pendents inclinats per sobre dels 30-35º a qualsevol orientació però cada cop menys
probables amb el pas de les hores degut al descens de temperatures previst. En obagues arrecerades i sota
colls i carenens en est, es mantenen plaques de vent que cada cop costen més de desencadenar però que
puntualment poden caure pel pas d'una persona en obagues amb pendents >35º amb morfologia convexa. La
situació és igual a la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca per sobre dels 2200 metres, per sota el regel ha
encrostat la neu donant-li estabilitat i no s'esperen allaus de fusió. A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa el perill és
MODERAT (2) i a la Rinagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa és MODERAT (2) per sobre dels 2200 m, FEBLE (1)
per sota. A partir de diumenge al vespre, amb les nevades previstes s'espera la caiguda d'allaus de neu recent
en pendents per sobre dels 30-35º a causa de les nevades anunciades. No es descarta la formació de noves
plaques de vent fràgils en orientacions nord i est.
Predicció meteorològica per mitjà termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
No es preveuen canvis significatius. ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 17/02/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 17/02/2014

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 18/02/2014

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 18/02/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2).

Pallaresa

MODERAT (2).

Distribució del mantell nival
A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és present en obagues per sobre de 1400 metres
i de 1800 metres en vessants assolellats. Els gruixos al terra superen la mitjana, oscil•lant entre
220-275 centímetres a 2200 metres. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa hi ha neu al terra
per sobre de 1400-1600 metres; de totes maneres la neu és esquiable per damunt de 1700 metres
en orientacions nord i de 1800 metres en orientacions sud. Els gruixos s’han incrementat força en els
darrers quinze dies estan clarament per sobre de la mitjana; per sobre de 2300 metres oscil•lant entre
80-180 centímetres.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 18/02/2014
Entre dissabte i diumenge va nevar amb temperatures en descens i vent més fort al principi i més fluix
al final, de component sud i oest. Han caigut entre 10-30 centímetres de neu recent, amb els màxims
a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa. L’estructura d’aquesta nevada és estable. Mentre no bufi
el vent, el perill d’allaus és MODERAT (2) ja que només són probables allaus de neu recent de mida
petita en vessants assolellats, que podrien colgar una persona en cas de relleu amb trampa (fons de
torrents i petites depressions). Internament el mantell és estable degut a la formació de crostes durant
la setmana passada a causa de les temperatures suaus. Únicament en orientacions obagues i per
sobre d’uns 2300-2400 metres hi pot haver certa inestabilitat que afavoreixi el despreniment d’alguna
placa de vent al pas d’un grup de persones en punts de relleu convex i de 30 graus de pendent. Dimarts
el vent de component sud al matí i de component nord al vespre pot formar alguna placa de vent nova
sota colls i carenes, on caldrà anar amb compte.
Predicció meteorològica per mitjà termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
No s’esperen grans canvis. En tot cas, el vent de nord pot formar plaques de vent a partir de dimecres.
Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT a cotes altes.
El proper butlletí s'emetrà el dia 18/02/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 18/02/2014

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 19/02/2014

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 19/02/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2).

Pallaresa

MODERAT (2).

Distribució del mantell nival
A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és present en obagues per sobre de 1400 metres i de
1800 metres en vessants assolellats. Els gruixos al terra superen la mitjana, oscil•lant entre 220-275
centímetres a 2200 metres. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa hi ha neu al terra per sobre de
1400-1600 metres; de totes maneres la neu és esquiable per damunt de 1700 metres en orientacions
nord i de 1800 metres en orientacions sud. Els gruixos s’han incrementat força en els darrers quinze
dies i estan clarament per sobre de la mitjana; per sobre de 2300 metres oscil•lant entre 80-180
centímetres.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 19/02/2014
Ahir dilluns les temperatures van pujar de forma acusada de tal manera que durant la matinada d’avui
dimarts ha glaçat només per sobre de 2500 metres; a partir del matí estan baixant ja per sota de zero
graus. La neu s’ha humitejat a les solanes però es manté seca a les obagues a cotes mitges i altes.
La nevada de diumenge ha anat purgant degut a la bonança d’ahir; avui dimarts i demà dimecres
disminuirà la caiguda de purgues o allaus petites de neu humida. Per contra, la situació es complica
lleugerament sota colls i carenes ja que ha entrat vent de sud-oest i s’han format algunes petites
plaques de vent en orientacions nord i est a tots els sectors, que podrien caure al pas d’una persona,
de mida petita, suficient per colgar una persona en cas de relleu favorable a la concentració de neu.
A més, durant la tarda d’avui dimarts s’espera que entri vent moderat de component nord que podria
formar alguna nova placa de vent en orientacions sud a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa.
Internament el mantell és estable degut a la formació de crostes durant la setmana passada a causa
de les temperatures suaus. El perill d’allaus és MODERAT (2) a tots els sectors.
Predicció meteorològica per mitjà termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
No s’esperen grans canvis en l’estat del mantell. El mantell tindrà tendència a regelar-se en superfície
ja que es tornaran a alternar pujades i baixades de temperatures els darrers dies. Evolució del perill:
EN LLEUGERA DISMINUCIÓ. ESTACIONARI a cotes altes.
El proper butlletí s'emetrà el dia 19/02/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 19/02/2014

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 20/02/2014

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 20/02/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2).

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
A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és present en obagues per sobre de 1400 metres i de
1800 metres en vessants assolellats. Els gruixos al terra superen la mitjana, oscil•lant entre 220-270
centímetres a 2200 metres. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa hi ha neu al terra per sobre
de 1500-1700 metres; de totes maneres la neu és esquiable per damunt de 1800 metres. Els gruixos
s’han incrementat força en la primera quinzena de febrer i estan clarament per sobre de la mitjana;
per sobre de 2300 metres oscil•lant entre 80-180 centímetres.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 20/02/2014
Entrem novament en un període de vents de l’oest amb pas de cues de fronts càlids i freds, amb
augments i baixades de temperatures continuats. Avui dimecres han baixat les temperatures amb
mínimes de l’ordre de -7 graus a 2200 metres, però començaran a pujar novament al llarg del dia i dijous
seran clarament superiors a les normals per l’època. La neu s’ha humitejat a les solanes però es manté
seca a les obagues a cotes mitges i altes; el mantell s’humitejarà progressivament ja que hi ha un nivell
superficial de neu amb polsim i fang pels vents de sud de dilluns. A l’Aran ahir dimarts va augmentar
l’activitat d’allaus de lliscament a cotes baixes assolellades; avui dimecres probablement n’hi hagin
menys, però demà dijous es tornaran a reactivar; localment poden ser de dimensions suficients per
malmetre un vehicle. A cotes altes de tots els sectors s’han format algunes petites plaques de vent
en orientacions nord i est a tots els sectors, que localment podrien caure al pas d’una persona, de
mida petita, suficient per colgar una persona en cas de relleu favorable a la concentració de neu. El
perill d’allaus és MODERAT (2) a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, sobretot per les possibles allaus
de lliscament de dijous als vessants assolellats. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el perill
és MODERAT (2) per sobre de 2400 metres per alguna placa de vent aïllada a les obagues i FEBLE
(1) per sota.
Predicció meteorològica per mitjà termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
Per divendres s’espera un nou descens de temperatures que regelarà i estabilitzarà el mantell.
Les febles nevades que puguin caure no aportaran inestabilitat al mantell. Evolució del perill: EN
LLEUGERA DISMINUCIÓ.
El proper butlletí s'emetrà el dia 20/02/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 20/02/2014

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 21/02/2014

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 21/02/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2).

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
A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és present en obagues per sobre de 1400 metres i de
1800 metres en vessants assolellats. Els gruixos al terra superen la mitjana, oscil•lant entre 220-270
centímetres a 2200 metres. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa hi ha neu al terra per sobre
de 1500-1700 metres; de totes maneres la neu és esquiable per damunt de 1800 metres. Els gruixos
s’han incrementat força en la primera quinzena de febrer i estan clarament per sobre de la mitjana;
per sobre de 2300 metres oscil•lant entre 80-180 centímetres.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 21/02/2014
Entrem novament en un període de vents de l’oest amb pas de cues de fronts càlids i freds, amb
augments i baixades de temperatures continuats. Ahir dimecres les temperatures van ser baixes,
negatives tot el dia per sobre de 2200 metres, però avui dijous seran força altes, per tornar a baixar
novament demà divendres amb el pas d’un front fred amb una mica de neu recent a l’Aran, i menys
a la resta. La neu s’ha humitejat a les solanes però es manté seca a les obagues a cotes mitges i
altes; el mantell estarà molt humit avui dijous, ja que hi ha un nivell superficial de neu amb polsim
i fang que afavoreix la fusió. A l’Aran avui dijous es tornaran a reactivar les allaus de lliscament
en vessants assolellats per sota de 2200 metres; localment poden ser de dimensions suficients per
malmetre un vehicle. A cotes altes de tots els sectors s’han format algunes petites plaques de vent en
orientacions nord i est a tots els sectors, que localment podrien caure al pas d’una persona, de mida
petita, suficient per colgar una persona en cas de relleu favorable a la concentració de neu. El perill
d’allaus és MODERAT (2) a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, sobretot per les possibles allaus de
lliscament d’avui dijous als vessants assolellats; demà divendres baixarà a FEBLE (1) ja que dominarà
el mantell endurit i regelat fins cotes altes; les nevades que s’esperen no inestabilitzaran el mantell.
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el perill és MODERAT (2) per sobre de 2400 metres per
alguna placa de vent aïllada a les obagues i FEBLE (1) per sota.
Predicció meteorològica per mitjà termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
Per dissabte el mantell continuarà ben regelat i estable ja que hi haurà un nou descens de la
temperatura; diumenge s’humitejarà superficialment per un nou augment de temperatura, sense més
conseqüències. Evolució del perill: EN LLEUGERA DISMINUCIÓ.
El proper butlletí s'emetrà el dia 21/02/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 21/02/2014

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 22/02/2014

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 22/02/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2).

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
A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és present en obagues per sobre de 1400 metres i
de 1800 metres en vessants assolellats, encara que s’està emblanquinant per sobre de 1300 metres.
Els gruixos al terra superen la mitjana, oscil•lant entre 220-260 centímetres a 2200 metres. A la
Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa hi ha neu al terra per sobre de 1500-1700 metres; de totes
maneres la neu és esquiable per damunt de 1800 metres. Els gruixos s’han incrementat força en
la primera quinzena de febrer i estan clarament per sobre de la mitjana; per sobre de 2300 metres
oscil•lant entre 80-180 centímetres.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 22/02/2014
Aquesta setmana s’ha entrat novament en un període de vents de l’oest amb pas de cues de fronts
càlids i freds, amb augments i baixades de temperatures continuats. Ahir dijous les temperatures van
tornar a remuntar després d’un dimecres ben fred; avui divendres han baixat novament ja que està
creuant un front fred. Les mínimes d’aquesta matinada han voltat el -6 i -7 graus a 2300 metres. Ha
nevat una mica a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa (2-4 centímetres) i pot continuar al llarg del dia,
no més de 10 centímetres; es pot formar alguna petita placa de vent en orientacions est que pot caure
al pas d’una persona sota colls i carenes. A tots els sectors, a cotes altes hi ha algunes plaques de
vent antigues que localment podrien caure al pas d’una persona en vessants obacs i terreny molt
propici (convex, més de 35 graus); serien de mida petita, suficient per colgar una persona en cas de
relleu favorable a la concentració de neu. El perill d’allaus és MODERAT (2) a l’Aran-Franja Nord de la
Pallaresa, sobretot per les possibles plaques de vent que es puguin formar; fora de les acumulacions
de neu recent o ventada predomina el mantell endurit i regelat i hi ha bona estabilitat. A la RibagorçanaVall Fosca i a la Pallaresa el perill és MODERAT (2) per sobre de 2400 metres per alguna placa de
vent antiga aïllada a les obagues i FEBLE (1) per sota.
Predicció meteorològica per mitjà termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
Diumenge les temperatures tornaran a remuntar amb força; el mantell s’humitejarà superficialment
però sense més conseqüències. Evolució del perill: EN LLEUGERA DISMINUCIÓ.
El proper butlletí s'emetrà el dia 22/02/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 22/02/2014

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 24/02/2014

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 24/02/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2)

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
A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és present en obagues per sobre de 1400 metres i de
1800 metres en vessants assolellats. Els gruixos al terra superen la mitjana, oscil•lant entre 220-260
centímetres a 2200 metres. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa hi ha neu al terra per sobre
de 1500-1700 metres; de totes maneres la neu és esquiable per damunt de 1800 metres. Els gruixos
s’han incrementat força en la primera quinzena de febrer i estan clarament per sobre de la mitjana;
per sobre de 2300 metres oscil•lant entre 80-180 centímetres.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 24/02/2014
Aquesta setmana s’ha entrat novament en un període de vents de l’oest amb pas de cues de fronts
càlids i freds, amb augments i baixades de temperatures continuats. Ahir divendres les temperatures
van baixar com a conseqüència del pas d’un front fred, després d’haver pujat notablement el dijous.
Les mínimes d’aquesta matinada han voltat el -7 i -10 graus a 2300 metres. La matinada ha estat
serena i el vent de nord-oest ha anat encalmant. El vent moderat que va bufar durant el dia d’ahir,
va formar petites plaques localitzadament en orientacions est que poden caure al pas d’una persona
sota colls i carenes, especialment a l’Aran. A tots els sectors, a cotes altes hi ha algunes plaques
de vent antigues que localment podrien caure al pas d’una persona en vessants obacs i terreny molt
propici (convex, més de 35 graus); serien de mida petita, suficient per colgar una persona en cas de
relleu favorable a la concentració de neu. L’acusat augment de temperatura que s’espera per a demà
diumenge pot provocar el desencadenament d’allaus espontànies de fusió en vessants orientades a
sud que encara no s’hagin purgat, especialment a partir de migdia. El perill d’allaus és MODERAT (2)
a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, sobretot per les possibles plaques de vent que s’hagin format;
fora de les acumulacions de neu recent o ventada predomina el mantell endurit i regelat i hi ha bona
estabilitat. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el perill és MODERAT (2) per sobre de 2400
metres per alguna placa de vent antiga aïllada a les obagues i FEBLE (1) per sota.
Predicció meteorològica per mitjà termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
El pas d’un nou front amb nevades febles a partir de dilluns a la tarda, no canviarà significativament
l’estat actual del mantell nival. Evolució del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 24/02/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 24/02/2014

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 25/02/2014

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 25/02/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

FEBLE (1).

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1).

Pallaresa

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és present en obagues per sobre de 1400 metres i de
1800 metres en vessants assolellats. Els gruixos al terra superen la mitjana, oscil•lant entre 220-260
centímetres a 2200 metres. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa hi ha neu al terra per sobre
de 1500-1700 metres; de totes maneres la neu és esquiable per damunt de 1800 metres. Els gruixos
s’han incrementat força en la primera quinzena de febrer i estan clarament per sobre de la mitjana;
per sobre de 2300 metres oscil•lant entre 80-180 centímetres.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 25/02/2014
Ahir diumenge amb la calor que es va donar durant tot el dia, la neu es va estovar, especialment per
sota dels 2300-2400 metres. Avui dilluns, encara possibilitat de lliscaments a l’Aran. Cal fer atenció
en aquest sectors, als vessants herbosos de les solanes fortament inclinats, per sobre dels 35-40º,
sobretot si s’hi observen esquerdes. Amb el descens de la temperatura que ja s’ha iniciat avui mateix
aquesta situació millorarà notablement. A tots els sectors el mantell es troba bastant estabilitzat. Tot i
així a cotes altes, per sobre dels 2400-2500 m, es mantenen aïlladament algunes plaques de vent a
les obagues. Es poden desencadenar al pas d’un grup d’esquiadors, o en un descens on exercim més
càrrega sobre la neu. El terreny més procliu són aquells pendents inclinats per sobre dels 35º-40º de
morfologia convexa. Aquestes plaques poden tenir mida suficient per enterrar una persona. Les febles
precipitacions previstes per avui al vespre no alteraran la situació actual. A la Ribagorçana-Vall Fosca,
a la Pallaresa i a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el perill és FEBLE (1).
Predicció meteorològica per mitjà termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
A partir del vespre de demà amb les nevades previstes i el vent de l’oest es preveu la formació de
noves plaques en Est. Evolució del perill: EN LLEU AUGMENT.
El proper butlletí s'emetrà el dia 25/02/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 25/02/2014

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 26/02/2014

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 26/02/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2) per sobre 2000 metres, FEBLE (1) per sota.

Ribagorçana-Vall Fosca

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

Pallaresa

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

Distribució del mantell nival
A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és present en obagues per sobre de 1400 metres i de 1800
metres en vessants assolellats. Els gruixos al terra superen la mitjana, oscil•lant entre 220-260 centímetres a
2200 metres. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa hi ha neu al terra per sobre de 1500-1700 metres;
de totes maneres la neu és esquiable per damunt de 1800 metres. Els gruixos s’han incrementat força en la
primera quinzena de febrer i estan clarament per sobre de la mitjana; per sobre de 2300 metres oscil•lant entre
80-180 centímetres.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 26/02/2014
Actualment a tots els sectors la superfície del mantell nival està formada per crostes de regel que s’han anat
degradant a facetes i neu sucre. Internament hi ha diferents crostes de regel convidades amb neu antiga. A
l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa puntualment hi ha neu ventada i plaques, formades entre divendres i dissabte,
que s’han mostrat molt proclius al desencadenament i que han donat lloc a algun incident. A la RibagorçanaVall Fosca i a la Pallaresa també hi ha crostes de vent en superfície fins a 2200 metres. D’altra banda també
indicar que a l’Aran ahir encara es van donar lliscaments deguts a l’augment tèrmic de dies passats. Aquesta
situació s’estabilitza ja avui tot i que puntualment no es descarta que encara n’hi hagi algun de residual. Fora de
les plaques de vent ja esmentades, el mantell es mostra estable. Aquesta situació canvia demà per les nevades
previstes amb vent del oest i nord-oest que donaran pas a la formació de plaques de vent sobre neu sucre, més
extensament a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa on aquestes capes febles són més contínues i on a més ha de
nevar més. El perill d’allaus és MODERAT (2) per sobre dels 2000 metres a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa
a causa del desencadenament probable de plaques de vent de mida suficient per enterrar una persona. Es
trobaran en nord, est i sud i el terreny més procliu al desencadenament són els pendents de més de 30º. A la
Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa on ha de nevar menys i on les capes febles pre-existents no són tant
extenses, les plaques que es formin per les nevades previstes estaran localitzades sota colls i carenes en nord,
est i sud. El perill d’allaus en aquests sectors és MODERAT (2) per sobre dels 2400 metres i FEBLE (1) per sota.
Predicció meteorològica per mitjà termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
Es preveuen noves nevades febles sobretot a l’Aran que podran augmentar la possibilitat de formació de plaques.
Evolució del perill: ESTACIONARI o EN LLEU AUGMENT.
El proper butlletí s'emetrà el dia 26/02/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 26/02/2014

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 27/02/2014

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 27/02/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2)

Pallaresa

MODERAT (2).

Distribució del mantell nival
Amb les nevades d’ahir nit i avui matinada, s’ha dipositat en una fina capa neu recent des de fons
de vall a tots els sectors. A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és esquiable des de 1400
metres i de 1800 metres en vessants assolellats. Els gruixos al terra superen la mitjana, oscil•lant entre
225-270 centímetres a 2200 metres. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa la neu és esquiable
per damunt de 1800 metres. Els gruixos s’han incrementat força en la primera quinzena de febrer i
estan clarament per sobre de la mitjana; per sobre de 2300 metres oscil•lant entre 85-185 centímetres.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 27/02/2014
Ahir a la nit es van iniciar nevades des de cotes ben baixes que localment van ser intenses i de
forma tempestuosa. A 2200 metres s’han acumulat entre 5-10 mm a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la
Pallaresa i uns 10 mm a l’Aran-Franja nord de la Pallaresa. El vent ha tingut poc efecte sobre la neu i
tant sols l’ha pentinat en superfície. Aquesta neu recent localment pot haver precipitat en forma de neu
granulada. El mantell nival es mostra ja inestable en superfície per la combinació de neu sucre, neu
recent i plaques toves per damunt. A tots els sectors poden haver caigudes espontànies de purgues
de neu recent en pendents superiors als 35º, especialment a l’Aran-Franja nord de la Pallaresa, on ha
precipitat més. A la resta no es descarta alguna purga espontània. El vent ha estat suau i la neu es troba
en forma de placa tova però amb l’entrada de vent de component oest formarà plaques cada cop més
endurides. A tots els sectors les plaques seran molt susceptibles de caure al pas d’un sol esquiador.
Es localitzen en nord, est i a cotes altes en sud. El terreny més procliu són els pendents superiors
als 30º. Cal evitar les zones de trampa ja que el dipòsit de les allaus que puguem desencadenar pot
colgar fàcilment una persona. Cal tenir present que tant avui vespre com demà seguiran donant-se
precipitacions febles que no faran altre cosa que augmentar sensiblement el gruix de les plaques.
També a tenir en compte que demà les precipitacions al final del dia es donaran amb una augment
de la temperatura la qual cosa farà que les plaques presentin més facilitat de desencadenar-se ja que
estressaran més la capa feble. El perill d’allaus a tots els sectors és MODERAT (2).
Predicció meteorològica per mitjà termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
Situació de nevades moderades sobretot a l’extrem nord del Pirineu Occidental. Evolució del perill:
EN AUGMENT.
El proper butlletí s'emetrà el dia 27/02/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 27/02/2014

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 28/02/2014

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 28/02/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2) dijous, MARCAT (3) divendres.

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2) dijous, MARCAT (3) divendres.

Pallaresa

MODERAT (2) dijous, MARCAT (3) divendres.

Distribució del mantell nival
Hi ha una fina capa neu recent des de fons de vall a tots els sectors. A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa
el mantell és esquiable des de 1400 metres i de 1800 metres en vessants assolellats. Els gruixos al
terra superen la mitjana, oscil•lant entre 225-270 centímetres a 2200 metres. A la Ribagorçana-Vall
Fosca i a la Pallaresa la neu és esquiable per damunt de 1800 metres. Els gruixos s’han incrementat
força en la primera quinzena de febrer i estan clarament per sobre de la mitjana; per sobre de 2300
metres oscil•lant entre 85-185 centímetres.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 28/02/2014
Ahir van tornar a haver-hi nevades a la tarda amb temperatures molt baixes i poc vent. A 2200 metres
s’han acumulat entre 1-2 cm a tots els sectors, excepte a l’extrem nord de la Pallaresa on han estat
sensiblement majors (uns 6-7 cm). Avui dijous està nevant des de mig matí i s’esperen noves nevades
de cara a demà, quantioses a l’Aran i gradualment menys destacables cap al sud. La neu recent està
caient ja ara sobre nivells de neu sucre, sobretot a les obagues i en punts arrecerats, i també damunt de
neu recent poc transformada i de neu granulada. Actualment les plaques que es poden desencadenar
i les allaus de neu recent que es poden donar són de mida justa per enterrar una persona. De cara a
les nevades de demà aquestes plaques s’aniran engruixint i podran ser de mida suficient per enterrar
més d’una persona. Els punts més proclius al desencadenament són els pendents de més de 30º
en es obagues arrecerades, en vessants est i sud per sobre dels 2000-2100 metres. Per sota podrà
haver caigudes espontànies de neu recent. El perill avui és MODERAT (2) però passarà ràpidament a
MARCAT (3) demà especialment a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa i la meitat nord de tota la resta
de sectors.
Predicció meteorològica per mitjà termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
L’augment de la temperatura ajudarà a desencadenar més fàcilment les plaques Evolució del perill:
ESTACIONARI O EN LLEUGER AUGMENT.
El proper butlletí s'emetrà el dia 28/02/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 28/02/2014

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 01/03/2014

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 01/03/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

MARCAT (3).

Pallaresa

MARCAT (3).

Distribució del mantell nival
Actualment està nevant fins a cotes baixes i hi ha una capa neu recent des de fons de vall. A l'AranFranja Nord de la Pallaresa el mantell és esquiable des de 1400 metres i de 1800 metres en vessants
assolellats. Els gruixos al terra superen la mitjana, oscil•lant entre 230-280 centímetres a 2200 metres.
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa la neu és esquiable per damunt de 1800 metres. Els
gruixos s’han incrementat força en la primera quinzena de febrer i estan clarament per sobre de la
mitjana; per sobre de 2300 metres oscil•lant entre 90-190 centímetres.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 01/03/2014
Avui ha començat a nevar des del matí a l’extrem nord i fins hores d’ara (migdia) continua la nevada.
S’espera que s’acumulin gruixos de neu recent al voltant dels 20-30 cm que seran distribuïts pel vent del
nord-oest. Aquesta neu està caient sobre la neu recent que s’ha donat durant la setmana, neu rodona
i flocs, i també sobre cristalls de facetes (neu sucre) que es troben damunt de crostes. En definitiva
sobre nivells febles. Actualment poden caure allaus de neu recent espontànies en pendents drets
superiors als 30-35º i desencadenaments d’allaus de placa pel pas d’una sola persona en pendents
per sobre dels 30º. Les orientacions més afectades son des del nord fins al sud-oest però també les
obagues arrecerades del nord-oest i oest. La mida de les allaus serà suficient per enterrar una persona
i a l’Aran Franja Nord de la Pallaresa fins i tot un grup de persones, especialment en terreny trampa
(canals, fondalades). L’augment de la temperatura de demà amb la pujada de la cota de neu, amb
previsió de neu més densa, facilitarà el desencadenament d’allaus. El perill d’allaus a tots els sectors
és MARCAT (3).
Predicció meteorològica per mitjà termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
Noves nevades a la vista que poden complicar l’estabilitat del mantell. Evolució del perill:
ESTACIONARI O EN LLEUGER AUGMENT.
El proper butlletí s'emetrà el dia 01/03/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 01/03/2014

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 03/03/2014

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 03/03/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

FORT (4).

Ribagorçana-Vall Fosca

MARCAT (3) a l'extrem nord, MODERAT (2) a la resta.

Pallaresa

MARCAT (3) a l'extrem nord, MODERAT (2) a la resta.

Distribució del mantell nival
El matí de dissabte està nevant encara fins a cotes baixes i hi ha una capa neu recent des de fons
de vall. A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és esquiable des de 1100 metres en nord i
de 1400-1500 metres en vessants assolellats. Els gruixos al terra superen la mitjana, oscil•lant entre
250-290 centímetres a 2200 metres. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa la neu és esquiable
per damunt de 1700-800 metres. Els gruixos s’han incrementat força en la primera quinzena de febrer i
estan clarament per sobre de la mitjana; per sobre de 2300 metres oscil•lant entre 90-200 centímetres.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 03/03/2014
Ahir a l'Aran-Franja nord de la Pallaresa es van donar nevades de més de 40 cm amb vent d'oest i nordoest que han format plaques de vent en orientacions sud, est i obagues arrecerades. Per damunt hi ha
continuat nevant avui dissabte matí sense massa efecte del vent i s'ha format una capa de 10-15 cm
de neu recent poc transformada. Tot aquest conjunt, plaques i neu recent es troba sobre capes febles
inestables. Les plaques existents poden caure al sol pas d'un esquiador i seran dificilment detectables
degut a la neu recent caiguda a sobre. Amb l'augment de la temperatura d'avui, des del migdia podran
caure de forma espontània tant plaques com allaus de neu recent en terrenys d'apartir dels 30º. Les
allaus que es donguin tindran mida suficient per enterrar un grup de persones. A més de cara a dilluns
amb les precipitacions previstes la situació d'inestabilitat es mantindrà. El perill d'allaus per l'Aran
Franja Nord de la Pallaresa és FORT (4). A la resta de sectors les nevades han estat gradualment
molt menys quantioses cap al sud i amb més efecte del vent del nord-oest. A l'extrem nord és on s'han
format les plaques més destacables, també damunt de nivell febles, i podran caure fàcilment al pas
d'un sol esquiador en sud, est i nord arrecerats. També s'espera que allà on el vent no hagi bufat,
caiguin allaus de neu recent de mida suficient per enterrar una persona. El perill d'allaus a l'extrem
nord de la Pallaresa i de la Ribagorçana-Vall Fosca és MARCAT (3); a la resta on han nevat menys i
on les plaques no són ni tant extenses ni tant gruixudes, el perill és MODERAT (2).
Predicció meteorològica per mitjà termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
Les noves nevades previstes no fan preveure cap millora en l'estabilitat de cara a dilluns.
ESTACIONARI o EN LLEU AUGMENT.
El proper butlletí s'emetrà el dia 03/03/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 03/03/2014

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 04/03/2014

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 04/03/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

FORT (4).

Ribagorçana-Vall Fosca

MARCAT (3) a l'extrem nord, MODERAT (2) a la resta.

Pallaresa

MARCAT (3) a l'extrem nord, MODERAT (2) a la resta.

Distribució del mantell nival
Hi ha neu al terra a tots els sectors des de fons de vall, uns 1000 metres aproximadament. A l’Aran-Franja Nord
de la Pallaresa la neu és esquiable des de fons de vall i els gruixos al terra superen la mitjana, oscil•lant entre
250-300 centímetres a 2200 metres. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa la neu és esquiable per damunt
de 1700-1800 metres. Els gruixos també estan clarament per sobre de la mitjana; per sobre de 2300 metres
oscil•lant entre 100-200 centímetres.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 04/03/2014
Divendres a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa van caure de l’ordre de 40 cm de neu seca i freda amb vent d'oest
i nord-oest; es van formar plaques de vent en orientacions sud, est i obagues arrecerades. Durant el cap de
setmana la neu recent s’ha assentat i encrostat lleugerament a les solanes degut a l’augment de temperatures.
Avui dilluns, si bé el perill d’allaus espontànies ha baixat, la probabilitat de provocar allaus de placa al pas d’una
persona es manté alta. A la matinada de dilluns ha començat a nevar novament amb vent de component nord i
s’espera que la nevada s’intensifiqui al vespre i durant tot el dia de demà dimarts, amb vents forts i temperatures
baixes. En aquestes condicions s’esperen freqüents allaus de neu recent a qualsevol orientació i de placa de vent
en orientacions est i sud. Les allaus poden ser més freqüents durant la segona meitat del dimarts, ja que la neu
recent pot ser més densa. Les allaus seran de mida mitjana, suficient per colgar un grup de persones o malmetre
un vehicle; alguna podria arribar a fons de vall demà dimarts al vespre i afectar alguna infraestructura. El perill
d’allaus es preveu FORT (4) a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa a mesura que vagi nevant, ja que s’esperen
acumulacions de neu recent de l’ordre de fins a 40 centímetres o més. A la resta de sectors les nevades de
divendres van ser molt menys quantioses cap al sud i amb més efecte del vent del nord-oest. A l'extrem nord és
on s'han format les plaques més destacables damunt de nivell febles, i podran caure fàcilment al pas d'un sol
esquiador en vessants sud, est i nord arrecerats. La nevada prevista per avui dilluns al vespre i demà dimarts
mantindrà el perill d’allaus a l'extrem nord de la Pallaresa i de la Ribagorçana-Vall Fosca en MARCAT (3); a la
resta, on les plaques de vent seran menys extenses, el perill es mantindrà en MODERAT (2). El vent redistribuirà
molt la neu recent i caldrà parar atenció a les plaques de vent en orientacions est i sud, ja que seran molt fràgils
fins i tot podran caure de forma espontània i localment ser de mida suficient per colgar un grup de persones.
Predicció meteorològica per mitjà termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
Noves nevades amb cota de neu més alta per dimecres, mantindran la situació delicada. ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 04/03/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 04/03/2014

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 05/03/2014

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 05/03/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

FORT (4).

Ribagorçana-Vall Fosca

MARCAT (3).

Pallaresa

MARCAT (3).

Distribució del mantell nival
Hi ha neu al terra a tots els sectors des de fons de vall, uns 800-1000 metres aproximadament. A
l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa la neu és esquiable des de fons de vall i els gruixos al terra superen
la mitjana, oscil•lant entre 250-350 centímetres a 2200 metres. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la
Pallaresa la neu és esquiable per damunt de 1300 metres. Els gruixos també estan clarament per
sobre de la mitjana; per sobre de 2300 metres oscil•lant entre 100-220 centímetres.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 05/03/2014
Des de dilluns a migdia s’han acumulat de l’ordre de 40-50 centímetres de neu recent, seca i freda
a 2200 metres a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa i de 20-30 centímetres a la resta, disminuint de
nord a sud. El vent de nord-oest ha bufat molt fort, amb cops de més de 100 kilòmetres hora i s’han
format grans sobreacumulacions en orientacions est i sud a tots els sectors. Tota aquesta neu nova
i ventada s’està dipositant damunt d’un mantell que manté algunes capes febles en contacte amb la
crosta marró de finals de febrer. En aquestes condicions s’esperen freqüents allaus de neu recent a
qualsevol orientació i de placa de vent en orientacions est i sud. La nevada es reactivarà a l’AranFranja Nord de Pallaresa la nit de dimarts, quan poden caure de l’ordre de 30-40 centímetres més, molt
menys a la resta. La probabilitat d’allaus s’incrementarà durant la nit de dimarts i matinada de dimecres,
ja que la neu recent serà més densa i continuaran formant-se sobreacumulacions al damunt de les ja
existents. Les allaus seran de mida mitjana, suficient per colgar un grup de persones o malmetre un
vehicle pesat; a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa alguna pot ser gran i arribar a fons de vall demà
dimecres, amb capacitat per malmetre alguna infraestructura o petita edificació. El perill d'allaus es
mantindrà en FORT (4) a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa avui dimarts i demà dimecres i MARCAT
(3) a la resta.
Predicció meteorològica per mitjà termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
No hi ha més nevades a la vista. El mantell tendirà a encrostar-se lleugerament en vessants assolellats
i estabilitzar-se però es mantindrà inestable en obagues. EN DESCENS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 05/03/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 05/03/2014

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 06/03/2014

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 06/03/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

FORT (4).

Ribagorçana-Vall Fosca

MARCAT (3).

Pallaresa

MARCAT (3).

Distribució del mantell nival
Hi ha neu al terra a tots els sectors des de fons de vall, uns 800-1000 metres aproximadament. A l’Aran-Franja
Nord de la Pallaresa la neu és esquiable des de fons de vall i els gruixos al terra superen la mitjana, oscil•lant
entre 250-350 centímetres a 2200 metres. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa la neu és esquiable per
damunt de 1300 metres. Els gruixos també estan clarament per sobre de la mitjana; per sobre de 2300 metres
oscil•len entre 100-220 centímetres.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 06/03/2014
A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, la nevada de la darrera nit ja ha acumulat uns 20 cm més de neu recent, una
mica més humida i pesant a cotes baixes i mitges, i amb vent fort de nord-oest a cotes altes. Aquests elements
incrementen la probabilitat d’allaus. Des de diumenge, en tot l’episodi s’han acumulat entre 80-100 cm i s’han
format grans sobreacumulacions de neu ventada en orientacions est i sud, que poden caure en forma d’allau
de placa. Durant avui dimecres pot continuar nevant més feblement fins mitja tarda. Tota aquesta neu nova i
ventada s’està dipositant damunt d’un mantell que manté algunes capes febles en contacte amb la crosta marró
de finals de febrer. En aquestes condicions, a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa el perill d'allaus es mantindrà en
FORT (4); s’esperen freqüents allaus de neu recent a qualsevol orientació i de placa de vent en orientacions est
i sud. Les allaus poden ser espontànies, de mida mitjana, suficient per colgar un grup de persones o malmetre
un vehicle pesat; alguna pot arribar a fons de vall i malmetre alguna infraestructura o petita edificació. Demà
dijous, l’augment de la insolació provocarà un pic d’inestabilitat en vessants assolellats a partir de mig dematí;
posteriorment el perill baixarà notablement. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa ha nevat menys; aquesta
darrera nit entre 5-10 centímetres amb vent molt fort de nord-oest i un augment notable de la temperatura que
ha fet la neu més densa i pesant a cotes baixes i mitges. En tot l’episodi s’han acumulat entre 30-50 centímetres
(disminuint de nord a sud), molt remoguts pel vent, amb grans sobreacumulacions en orientacions est i sud.
El perill d’allaus de placa és elevat en les orientacions indicades, ja que es manté un nivell feble per damunt
de la crosta marró de finals de febrer. Igualment hi pot haver allaus espontànies de neu recent en vessants de
pendents superiors als 30 graus. Les allaus poden ser mida suficient per colgar un grup de persones. El perill
és MARCAT (3).
Predicció meteorològica per mitjà termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
No hi ha més nevades a la vista. El temps anticiclònic previst a partir de demà dijous farà que el mantell s’encrosti
lleugerament en vessants assolellats i s’estabilitzi, però es mantindrà inestable en obagues. EN DESCENS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 06/03/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 06/03/2014

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 07/03/2014

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 07/03/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

MARCAT (3).

Pallaresa

MARCAT (3).

Distribució del mantell nival
Hi ha neu al terra a tots els sectors des de fons de vall, uns 1000 metres aproximadament. A l’AranFranja Nord de la Pallaresa la neu és esquiable des de fons de vall i els gruixos al terra superen
la mitjana, oscil•lant entre 250-350 centímetres a 2200 metres. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la
Pallaresa la neu és esquiable per damunt de 1300 metres. Els gruixos també estan clarament per
sobre de la mitjana; per sobre de 2300 metres oscil•len entre 100-220 centímetres.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 07/03/2014
Ahir dimecres va deixar de nevar cap al migdia. A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, des de diumenge,
en tot l’episodi s’han acumulat entre 80-120 centímetres i s’han format grans sobreacumulacions de
neu ventada, que poden caure en forma d’allau de placa al pas d’una persona, especialment en
orientacions est i nord. El progressiu augment de temperatura està assentant la neu recent i el perill
d’allaus espontànies ha disminuït i es concentra en vessants assolellats per sota de 2000 metres
on poden haver allaus de lliscament a les hores centrals del dia. El perill d’allaus és MARCAT (3);
les allaus localment poden ser de mida suficient per colgar un grup de persones. A la RibagorçanaVall Fosca i a la Pallaresa ha nevat menys. En tot l’episodi s’han acumulat entre 30-60 centímetres
(disminuint de nord a sud), molt remoguts pel vent, amb grans sobreacumulacions en orientacions est
i sud. El perill d’allaus de placa és elevat en orientacions est i nord, ja que es manté un nivell feble
per damunt de la crosta marró de finals de febrer. Igualment hi pot haver allaus espontànies de neu
recent en vessants de pendents superiors als 30 graus. Les allaus poden ser mida suficient per colgar
un grup de persones. El perill és MARCAT (3).
Predicció meteorològica per mitjà termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
No hi ha més nevades a la vista. El temps es mantindrà anticiclònic i farà que el mantell s’encrosti
lleugerament en vessants assolellats i s’estabilitzi, però es mantindrà inestable en obagues. EN
LLEUGER DESCENS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 07/03/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 07/03/2014

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 08/03/2014

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 08/03/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

MARCAT (3).

Pallaresa

MARCAT (3).

Distribució del mantell nival
Hi ha neu al terra a tots els sectors des de fons de vall, uns 1100-1300 metres aproximadament, i recula
ràpidament en vessants assolellats. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa la neu és esquiable des de
1200 metres en obagues i 1500 en assolellades. Els gruixos al terra superen la mitjana, oscil•lant entre
250-350 centímetres a 2200 metres. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa la neu és esquiable
per damunt de 1400-1500 metres. Els gruixos també estan clarament per sobre de la mitjana; per
sobre de 2300 metres oscil•len entre 100-220 centímetres.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 08/03/2014
Comença un període en què hi haurà un fort contrast entre els vessants assolellats i els vessants
en obagues. A les obagues la neu es refredarà de nit i es mantindrà seca amb plaques de vent que
es podran desprendre al pas d’una persona en relleu propici (punts convexes, pendent de 35 graus,
orientacions nord, nord-est i est); internament es mantenen nivells febles antics que han provocat
allaus de placa durant les nevades passades; les allaus poden ser de mida suficient per colgar un grup
de persones. Als vessants assolellats, la neu s’encrosta lleugerament durant la nit, però a mig matí
s’humitejarà i hi hauran allaus espontànies de neu humida, en general de mida petita; poden colgar
una persona en terreny amb trampa (fons de torrent, fondalades); per sota de 2000 metres a l’AranFranja Nord de la Pallaresa les allaus de neu humida poden arrencar des del terra i ser localment
de mida mitjana, suficient per malmetre un vehicle. Les allaus de neu humida s’incrementaran demà
dissabte, ja que les temperatures continuaran pujant. A tots els sectors el perill és MARCAT (3).
Predicció meteorològica per mitjà termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
No hi haurà canvis importants. EN LLEUGER DESCENS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 08/03/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 08/03/2014

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 10/03/2014

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 10/03/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

MARCAT (3).

Pallaresa

MARCAT (3).

Distribució del mantell nival
Hi ha neu al terra a tots els sectors des de fons de vall, uns 1200-1400 metres aproximadament, i recula
ràpidament en vessants assolellats. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa la neu és esquiable des de
1300 metres en obagues i 1600 en solanes. Els gruixos al terra superen la mitjana, oscil•lant entre
250-350 centímetres a 2200 metres. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa la neu és esquiable
per damunt de 1400-1600 metres. Els gruixos també estan clarament per sobre de la mitjana; per
sobre de 2300 metres oscil•len entre 100-220 centímetres.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 10/03/2014
Des de dijous hem entrat en un període anticiclònic en què hi haurà un fort contrast entre els
vessants assolellats i els vessants en obagues. Als vessants assolellats està augmentant el perill
d’allaus espontànies; a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa s’han observat a cotes altes allaus de placa
espontànies que arrenquen per sobre de la crosta marró, algunes de mida mitjana; per sota de 2000
metres poden arrencar allaus lliscament des del terra i ser localment de mida mitjana, suficient per
malmetre un vehicle; a primera hora hi ha una fina crosta superficial que manté l’estabilitat de la neu
fins a mig matí, en què augmenta el perill. A les obagues la neu es refreda de nit i es manté seca
internament amb plaques de vent que localment es podrien desprendre al pas d’una persona en relleu
propici (punts convexes, pendent de 35 graus, orientacions nord, nord-est i est). Les allaus poden ser
de mida suficient per colgar un grup de persones, especialment a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa.
A tots els sectors el perill és MARCAT (3). Cal extremar les precaucions als vessants assolellats.
Predicció meteorològica per mitjà termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
No hi haurà canvis importants. La major inestabilitat es concentrarà als vessants assolellats des de
mig matí. EN LLEUGER DESCENS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 10/03/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 10/03/2014

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 11/03/2014

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 11/03/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2).

Pallaresa

MODERAT (2).

Distribució del mantell nival
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa la neu és esquiable des de 1400 metres en obagues i 1800 en
solanes. Els gruixos al terra superen la mitjana, oscil•lant entre 250-350 centímetres a 2200 metres.
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa la neu és esquiable per damunt de 1400-1600 metres.
Els gruixos també estan clarament per sobre de la mitjana; per sobre de 2300 metres oscil•len entre
100-220 centímetres.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 11/03/2014
Continuem en el període anticiclònic amb un fort contrast entre els vessants assolellats i els vessants
en obagues. Durant el cap de setmana s’han donat caigudes espontànies de placa a les solanes fins
a cotes relativament altes, per sobre dels 2400 metres, a la Franja Nord de la Pallaresa. Durant el
dia la neu s’humiteja a les solanes (est, sud i oest) però també a les obagues a cotes baixes. Durant
la nit es desenvolupen crostes de regel que aguanten durant la matinada i primeres hores del matí i
mantenen la neu estable. Al matí les crostes es transformen i la neu passa a ser força humida en els
vessants sud, est i oest. Aquesta neu pesant possibilita la caiguda espontània d’allaus de neu humida,
sobretot a partir de punts foscos com arbres i roques, especialment en pendents superiors als 35º. A
més a l’Aran són probables plaques de fons i lliscaments en pendents herbosos. A les orientacions
més nord, es manté alguna placa de vent sensible a la sobrecàrrega forta, més d’un esquiador. El
terreny més propici són pales obertes molt obagues sense ancoratges amb pendents superiors als 35º
i preferentment a partir de relleus convexos. Els ruixats anunciats per demà a la tarda no afectaran
l’estabilitat de la neu. El descens progressiu de les temperatures farà disminuir progressivament el
problema de fusió. El perill a tots els sectors és MODERAT (2).
Predicció meteorològica per mitjà termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
El descens de temperatura afavorirà l’encrostament i farà disminuir la possibilitat d’allaus de fusió.
Les plaques es mantindran sense massa canvis. Evolució del perill ESTACIONARI o EN LLEUGER
DESCENS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 11/03/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 11/03/2014

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 12/03/2014

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 12/03/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2).

Pallaresa

MODERAT (2).

Distribució del mantell nival
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa la neu és esquiable des de 1400 metres en obagues i 1800 en
solanes. Els gruixos al terra superen la mitjana, oscil•lant entre 250-350 centímetres a 2200 metres.
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa la neu és esquiable per damunt de 1400-1600 metres.
Els gruixos també estan clarament per sobre de la mitjana; per sobre de 2300 metres oscil•len entre
100-220 centímetres.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 12/03/2014
Seguim amb un fort contrast entre els vessants assolellats i els vessants en obagues. Durant el dia
la neu s’humiteja a les solanes (est, sud i oest) però també a les obagues a cotes baixes. Durant la
nit es desenvolupen crostes de regel que aguanten durant la matinada i primeres hores del matí i
mantenen la neu estable. Al matí les crostes es transformen i la neu passa a ser força humida en els
vessants sud, est i oest. Aquesta neu pesant possibilita la caiguda espontània d’allaus de neu humida,
sobretot a partir de punts foscos com arbres i roques, especialment en pendents superiors als 35º. A
més a l’Aran són probables plaques de fons i lliscaments en pendents herbosos. A les orientacions
més nord, es manté alguna placa de vent sensible a la sobrecàrrega forta, més d’un esquiador. El
terreny més propici són pales obertes molt obagues sense ancoratges amb pendents superiors als 35º
i preferentment a partir de relleus convexos. El descens progressiu de les temperatures farà disminuir
progressivament el problema de fusió. El perill a tots els sectors és MODERAT (2).
Predicció meteorològica per mitjà termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
El descens de temperatura afavorirà l’encrostament i farà disminuir la possibilitat d’allaus de fusió.
Les plaques es mantindran sense massa canvis. Evolució del perill ESTACIONARI o EN LLEUGER
DESCENS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 12/03/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 12/03/2014

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 13/03/2014

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 13/03/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

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

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2) en hores de màxima insolació. FEBLE (1) a la resta.

Pallaresa

MODERAT (2) en hores de màxima insolació. FEBLE (1) a la resta.

Distribució del mantell nival
Dia a dia el gruix de neu va minvant a les solanes i les crostes mantenen la neu a les obagues on
l’efecte del sol encara no hi incideix prou. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa la neu és esquiable des
de 1400 metres en obagues i 1800 en solanes. Els gruixos al terra superen la mitjana, oscil•lant entre
240-340 centímetres a 2200 metres. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa la neu és esquiable
per damunt de 1400-1600 metres. Els gruixos també estan clarament per sobre de la mitjana; per
sobre de 2300 metres oscil•len entre 90-210 centímetres.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 13/03/2014
Des de fa dies hem entrat en un període de fusió regel amb humitejament diürn a les solanes (est,
sud i oest) però també a les obagues a cotes baixes, i durant la nit i matinada encrostament. Les
crostes de regel aguanten durant des de la nit fins primeres hores del matí i mantenen la neu estable.
Durant el dia les crostes es transformen i la neu passa a ser força humida en els vessants sud, est
i oest. Aquesta neu pesant possibilita la caiguda espontània d’allaus de fusió, sobretot a partir de
punts foscos com arbres i roques, especialment en pendents superiors als 35º. A més a l’Aran són
probables plaques de fons i lliscaments en pendents herbosos. En general la mida d’aquestes allaus
és suficient per enterrar una persona però cal fer atenció als indrets de trampa com peus de vessant
fortament inclinats, fondalades i canals on l’efecte d’aquestes allaus pot ser greu per les persones. El
perill d’allaus a tots els sectors és MODERAT (2) durant el dia i hores de màxima insolació i FEBLE
(1) la resta del dia. A banda de la fusió es mantenen plaques en les orientacions més nord, que són
sensibles a la sobrecàrrega forta, més d’un esquiador. El terreny més propici als desencadenaments
són pales obertes molt obagues sense ancoratges amb pendents superiors als 35º i preferentment
a partir de relleus convexos. Poden assolir mida suficient per enterrar una persona. Pel que fa a les
plaques el perill és MODERAT (2) per sobre dels 2400 metres a les obagues.
Predicció meteorològica per mitjà termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
No es preveuen grans canvis per las propers dies. Evolució del perill ESTACIONARI o EN LLEUGER
DESCENS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 13/03/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 13/03/2014

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 14/03/2014

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 14/03/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

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

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2) en hores de màxima insolació. FEBLE (1) a la resta.

Pallaresa

MODERAT (2) en hores de màxima insolació. FEBLE (1) a la resta.

Distribució del mantell nival
Dia a dia el gruix de neu va minvant a les solanes i les crostes mantenen la neu a les obagues on
l’efecte del sol encara no hi incideix prou. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa la neu és esquiable des
de 1500 metres en obagues i 1800 en solanes. Els gruixos al terra superen la mitjana, oscil•lant entre
240-340 centímetres a 2200 metres. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa la neu és esquiable
per damunt de 1600-1700 metres. Els gruixos també estan clarament per sobre de la mitjana; per
sobre de 2300 metres oscil•len entre 90-210 centímetres.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 14/03/2014
Continuem en un període on domina el procés fusió regel amb humitejament diürn a les solanes (est,
sud i oest) però també a les obagues a cotes baixes, i durant la nit i matinada encrostament. Les
crostes de regel aguanten des de la nit fins primeres hores del matí i mantenen la neu estable. Durant
el dia les crostes es transformen i la neu passa a ser humida en els vessants sud, est i oest. Aquesta
neu pesant involucra la part superficial del mantell i possibilita la caiguda espontània d’allaus de fusió,
sobretot a partir de punts foscos com arbres i roques, especialment en pendents superiors als 35º.
A més a l’Aran es manté la probabilitat de plaques de fons i lliscaments en pendents herbosos. En
general la mida d’aquestes allaus és suficient per enterrar una persona però cal fer atenció als indrets
de trampa com peus de vessant fortament inclinats, fondalades i canals on l’efecte d’aquestes allaus
pot ser greu per les persones. També cal sospitar d’aquells vessants on es detectin fissures ja que és
on es poden donar aquest tipus de despreniments. El perill d’allaus a tots els sectors és MODERAT (2)
durant el dia i hores de màxima insolació i FEBLE (1) la resta del dia. A banda de la fusió es mantenen
plaques en les orientacions més nord, que són sensibles a la sobrecàrrega forta, més d’un esquiador.
El terreny més propici als desencadenaments són pales obertes molt obagues sense ancoratges amb
pendents superiors als 35º i preferentment a partir de relleus convexos. Poden assolir mida suficient
per enterrar una persona. Pel que fa a les plaques el perill és MODERAT (2) per sobre dels 2400
metres a les obagues.
Predicció meteorològica per mitjà termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
No es preveuen grans canvis per las propers dies. Evolució del perill ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 14/03/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 14/03/2014

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 15/03/2014

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 15/03/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

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

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2) en hores de màxima insolació. FEBLE (1) a la resta.

Pallaresa

MODERAT (2) en hores de màxima insolació. FEBLE (1) a la resta.

Distribució del mantell nival
Dia a dia el gruix de neu va minvant. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa la neu és esquiable des de
1500 metres en obagues i 1800 en solanes. Els gruixos al terra superen la mitjana, oscil•lant entre
230-320 centímetres a 2200 metres. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa la neu és esquiable
per damunt de 1600-1700 metres. Els gruixos també estan clarament per sobre de la mitjana; per
sobre de 2300 metres oscil•len entre 80-200 centímetres.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 15/03/2014
No hi ha massa canvis respecte el que portem de setmana. Continuem en un període on domina el
procés fusió regel amb humitejament diürn a les solanes (est, sud i oest) però també a les obagues a
cotes baixes, i durant la nit i matinada encrostament. Les crostes de regel aguanten des de la nit fins
primeres hores del matí i mantenen la neu estable. Durant el dia les crostes es transformen i la neu
passa a ser humida en els vessants sud, est i oest. Aquesta neu pesant involucra la part superficial
del mantell i possibilita la caiguda espontània d’allaus de fusió, sobretot a partir de punts foscos com
arbres i roques, especialment en pendents superiors als 35º. A més a l’Aran es manté la probabilitat de
plaques de fons i lliscaments en pendents herbosos i zones de fissures. En general la mida d’aquestes
allaus és suficient per enterrar una persona però cal fer atenció als indrets de trampa com peus de
vessant fortament inclinats, fondalades i canals on l’efecte d’aquestes allaus pot ser greu per les
persones. També cal sospitar d’aquells vessants on es detectin fissures ja que és on es poden donar
aquest tipus de despreniments. El perill d’allaus a tots els sectors és MODERAT (2) durant el dia i
hores de màxima insolació i FEBLE (1) la resta del dia. A banda de la fusió es mantenen plaques en
les orientacions més nord, que són sensibles a la sobrecàrrega forta, més d’un esquiador. El terreny
més propici als desencadenaments són pales obertes molt obagues sense ancoratges amb pendents
superiors als 35º i preferentment a partir de relleus convexos. Poden assolir mida suficient per enterrar
una persona en sectors de trampa. Pel que fa a les plaques el perill és MODERAT (2) per sobre dels
2400 metres a les obagues.
Predicció meteorològica per mitjà termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
L’augment de la temperatura farà més probable la caiguda d’allaus de fusió Evolució del perill
ESTACIONARI o EN LLEUGER ASCENS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 15/03/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 15/03/2014

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 17/03/2014

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 17/03/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

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

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2) en hores de màxima insolació. FEBLE (1) a la resta.

Pallaresa

MODERAT (2) en hores de màxima insolació. FEBLE (1) a la resta.

Distribució del mantell nival
Dia a dia el gruix de neu va minvant. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa la neu és esquiable des de
1500 metres en obagues i 1800 en solanes. Els gruixos al terra superen la mitjana, oscil•lant entre
230-320 centímetres a 2200 metres. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa la neu és esquiable
per damunt de 1600-1700 metres. Els gruixos també estan clarament per sobre de la mitjana; per
sobre de 2300 metres oscil•len entre 80-200 centímetres.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 17/03/2014
Segueix l'augment de la temperatura augmentant també la probabilitat d'allaus de fusió. Continua el
procés fusió regel amb humitejament diürn a les solanes (est, sud i oest) però també a les obagues a
cotes baixes, i durant la nit i matinada encrostament. Les crostes de regel aguanten des de la nit fins
primeres hores del matí i mantenen la neu estable. Durant el dia les crostes es transformen i la neu
passa a ser humida en els vessants sud, est i oest. Aquesta neu pesant involucra la part superficial
del mantell i possibilita la caiguda espontània d’allaus de fusió, sobretot a partir de punts foscos com
arbres i roques, especialment en pendents superiors als 35º. A més a l’Aran es manté la probabilitat de
plaques de fons i lliscaments en pendents herbosos i zones de fissures. En general la mida d’aquestes
allaus és suficient per enterrar una persona però cal fer atenció als indrets de trampa com peus de
vessant fortament inclinats, fondalades i canals on l’efecte d’aquestes allaus pot ser greu per les
persones. També cal sospitar d’aquells vessants on es detectin fissures ja que és on es poden donar
aquest tipus de despreniments. El perill d’allaus a tots els sectors és MODERAT (2) durant el dia i
hores de màxima insolació i FEBLE (1) la resta del dia. A banda de la fusió es mantenen plaques en
les orientacions més nord, que són sensibles a la sobrecàrrega forta, més d’un esquiador. El terreny
més propici als desencadenaments són pales obertes molt obagues sense ancoratges amb pendents
superiors als 35º i preferentment a partir de relleus convexos. Poden assolir mida suficient per enterrar
una persona en sectors de trampa. Pel que fa a les plaques el perill és MODERAT (2) per sobre dels
2400 metres a les obagues.
Predicció meteorològica per mitjà termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
Es manté una alta probabilitat de caiguda d’allaus de fusió. Evolució del perill ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 17/03/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 17/03/2014

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 18/03/2014

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 18/03/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

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

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2) en hores de màxima insolació. FEBLE (1) a la resta.

Pallaresa

MODERAT (2) en hores de màxima insolació. FEBLE (1) a la resta.

Distribució del mantell nival
Dia a dia el gruix de neu va minvant. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa la neu és present a 1400 metres,
esquiable des de 1500 metres en obagues i present a 1700 m a les solanes, esquiable a 1900 metres. Els gruixos
al terra superen la mitjana, oscil•lant entre 210-310 centímetres a 2200 metres. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a
la Pallaresa la neu és present en obaga des de 1400 metres, esquiable per damunt de 1600, present a solanes
a 1800 metres, esquiable per sobre de 1900 metres. Els gruixos també estan clarament per sobre de la mitjana;
per sobre de 2300 metres oscil•len entre 70-200 centímetres.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 18/03/2014
Avui dilluns les temperatures han seguit pujant i augmenta també la probabilitat d'allaus de fusió. Dimarts seguirà
igual. Continua el procés de fusió regel amb humitejament diürn a les solanes (est, sud i oest) però també a
les obagues a cotes baixes, i durant la nit i matinada el mantell s’encrosta en superfície. Les crostes de regel
aguanten des de la nit fins primeres hores del matí i mantenen la neu estable. Durant el dia les crostes es
transformen i la neu passa a ser humida en els vessants sud, est i oest. Aquesta neu pesant involucra la part
superficial del mantell i possibilita la caiguda espontània d’allaus de fusió, sobretot a partir de punts foscos com
arbres i roques, especialment en pendents superiors als 35 graus; s’espera que siguin més freqüents que durant
el cap de setmana. A més a l’Aran es manté la probabilitat d’allaus de lliscament en pendents herbosos i zones
de fissures. En general la mida d’aquestes allaus és suficient per enterrar una persona, però cal fer atenció als
indrets de trampa com peus de vessant fortament inclinats, fondalades i canals on l’efecte d’aquestes allaus
pot ser greu per les persones. També cal sospitar d’aquells vessants on es detectin fissures ja que és on es
poden donar aquest tipus de despreniments. El perill d’allaus a tots els sectors és MODERAT (2) durant el
dia i hores de màxima insolació i FEBLE (1) la resta del dia. A banda de la fusió es mantenen plaques en les
orientacions més nord, que són sensibles a la sobrecàrrega forta, més d’un esquiador. El terreny més propici
als desencadenaments són pales obertes molt obagues sense ancoratges amb pendents superiors als 35 graus
i preferentment a partir de relleus convexos. Poden assolir mida suficient per enterrar una persona en sectors
de trampa.
Predicció meteorològica per mitjà termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
A partir de dimecres s’inicia un descens de temperatures, que pot permetre un millor regel superficial i una
disminució de la probabilitat d’allaus de fusió. Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 18/03/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 18/03/2014

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 19/03/2014

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 19/03/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2).

Pallaresa

MODERAT (2).

Distribució del mantell nival
Dia a dia el gruix de neu va minvant. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa la neu és present a 1400
metres, esquiable des de 1500 metres en obagues i present a 1700 m a les solanes, esquiable a 1900
metres. Els gruixos al terra superen la mitjana, oscil•lant entre 210-300 centímetres a 2200 metres. A
la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa la neu és present en obaga des de 1500 metres, esquiable
per damunt de 1700, present a solanes a 1900 metres, esquiable per sobre de 2000 metres. Els
gruixos també estan clarament per sobre de la mitjana; per sobre de 2300 metres oscil•len entre 70-190
centímetres.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 19/03/2014
Les temperatures són des de fa tres jornades molt superiors a les normals, amb valors positius durant la
nit per sobre de 2500 metres. Així continuarà avui dimarts i matí de dimecres. Augmenta la probabilitat
d'allaus de fusió a qualsevol hora del dia, ja que el regel nocturn és molt feble; la matinada de dimecres
el regel pot ser encara més feble, ja que es preveu cel ennuvolat. Continua el procés de fusió amb
humitejament diürn a les solanes (est, sud i oest) però també a les obagues a cotes baixes. Les crostes
de regel aguanten des de la nit fins primeres hores del matí i mantenen la neu estable, però menys que
dies enrere. Durant el dia les crostes es transformen i la neu passa a ser humida en els vessants sud,
est i oest. Aquesta neu pesant involucra la part superficial del mantell i possibilita la caiguda espontània
d’allaus de fusió, sobretot a partir de punts foscos com arbres i roques, especialment en pendents
superiors als 35 graus, més freqüents per sota de 2200 metres. A més a l’Aran es manté la probabilitat
d’allaus de lliscament en pendents herbosos i zones de fissures. En general la mida d’aquestes allaus
és suficient per enterrar una persona, però cal fer atenció als indrets de trampa com peus de vessant
fortament inclinats, fondalades i canals on l’efecte d’aquestes allaus pot ser greu per les persones.
També cal sospitar d’aquells vessants on es detectin fissures ja que és on es poden donar aquest
tipus de despreniments. El perill d’allaus a tots els sectors és MODERAT (2) durant tota la jornada.
Predicció meteorològica per mitjà termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
A partir de dimecres s’inicia un descens de temperatures, però el regel nocturn de moment no sembla
massa efectiu. Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 19/03/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 19/03/2014

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 20/03/2014

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 20/03/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2).

Pallaresa

MODERAT (2).

Distribució del mantell nival
Dia a dia el gruix de neu va minvant per fusió. Des de les darreres nevades de principi de març els gruixos han
minvat de l’ordre de 50-70 centímetres en vessants assolellats. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa la neu és
present a 1400 metres, esquiable des de 1500 metres en obagues i present a 1700 m a les solanes, esquiable
a 1900 metres. Els gruixos al terra superen la mitjana, oscil•lant entre 200-290 centímetres a 2200 metres. A la
Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa la neu és present en obaga des de 1500 metres, esquiable per damunt de
1700, present a solanes a 1900 metres, esquiable per sobre de 2000 metres. Els gruixos també estan clarament
per sobre de la mitjana; per sobre de 2300 metres oscil•len entre 70-180 centímetres.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 20/03/2014
Les temperatures han baixat, però encara són superiors a les normals; valors negatius aquesta nit per damunt
de 2200 metres a l’Aran i de 2500 metres a la resta. El regel ha estat una mica més efectiu que dies enrere,
però només a cotes altes. Les temperatures es mantindran avui dimecres i demà dijous en aquests nivells i
continuarà havent un regel feble de nit. Continua el procés de fusió amb humitejament diürn a les solanes (est,
sud i oest) però també a les obagues a cotes baixes. Durant el dia les crostes es transformen i la neu passa a
ser humida. Es manté la probabilitat d'allaus de fusió a qualsevol hora, especialment de dia; a qualsevol cota
en vessants assolellats i per sota de 2000 metres a les obagues, sobretot a partir de punts foscos com arbres
i roques, especialment en pendents superiors als 35 graus. A més a l’Aran es manté la probabilitat d’allaus de
lliscament que arrenquen des del terra en pendents herbosos i zones de fissures. En general la mida d’aquestes
allaus és suficient per enterrar una persona, però cal fer atenció als indrets de trampa com peus de vessant
fortament inclinats, fondalades i canals on l’efecte d’aquestes allaus pot ser greu per les persones. També cal
sospitar d’aquells vessants on es detectin fissures ja que és on es poden donar aquest tipus de despreniments.
El perill d’allaus a tots els sectors és MODERAT (2) durant tota la jornada.
Predicció meteorològica per mitjà termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
Fins diumenge no hi haurà un canvi important de les condicions del mantell. Fins aleshores, es mantindrà un
mantell força humit, amb allaus de fusió petites. La major o menor estabilitat del mantell pels matins vindrà
donada pel fet que les nits siguin serenes o no, si són serenes el regel serà més efectiu. Evolució del perill: EN
LLEUGER DESCENS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 20/03/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 20/03/2014

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 21/03/2014

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 21/03/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2).

Pallaresa

MODERAT (2).

Distribució del mantell nival
Dia a dia el gruix de neu va minvant per fusió. Des de les darreres nevades de principi de març els gruixos han
minvat de l’ordre de 50-70 centímetres en vessants assolellats. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa la neu és
present a 1500 metres, esquiable des de 1600 metres en obagues i present a 1700 m a les solanes, esquiable
a 1900 metres. Els gruixos al terra superen la mitjana, oscil•lant entre 200-290 centímetres a 2200 metres. A la
Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa la neu és present en obaga des de 1500 metres, esquiable per damunt de
1700, present a solanes a 1900 metres, esquiable per sobre de 2000 metres. Els gruixos també estan clarament
per sobre de la mitjana; per sobre de 2300 metres oscil•len entre 70-180 centímetres.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 21/03/2014
Les temperatures van baixant lentament, però encara són superiors a les normals; valors negatius aquesta nit
per damunt de 2200 metres a l’Aran i de 2500 metres a la resta amb una mica de regel superficial de la neu. Les
temperatures es mantindran avui dijous i demà divendres en aquests nivells, però el regel potser sigui més feble
ja que hi haurà més humitat i nuvolositat. Continua el procés de fusió amb humitejament diürn a les solanes (est,
sud i oest) però també a les obagues per sota de 2000 metres. Durant el dia les crostes es transformen i la neu
passa a ser humida. Es manté la probabilitat d'allaus de fusió a qualsevol hora, especialment de dia; a qualsevol
cota en vessants assolellats i per sota de 2000 metres a les obagues, sobretot a partir de punts foscos com arbres
i roques, especialment en pendents superiors als 35 graus. A més a l’Aran es manté la probabilitat d’allaus de
lliscament que arrenquen des del terra en pendents herbosos i zones de fissures. En general la mida d’aquestes
allaus és suficient per enterrar una persona, però cal fer atenció als indrets de trampa com peus de vessant
fortament inclinats, fondalades i canals on l’efecte d’aquestes allaus pot ser greu per les persones. També cal
sospitar d’aquells vessants on es detectin fissures ja que és on es poden donar aquest tipus de despreniments.
El perill d’allaus a tots els sectors és MODERAT (2) durant tota la jornada.
Predicció meteorològica per mitjà termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
Dissabte poden canviar les condicions del mantell per precipitacions, amb un humitejament a cotes baixes i neu
recent per sobre de 2200 metres aproximadament, baixant de cota. L’estabilitat no millorarà ja que no hi haurà
regel. Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS O ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 21/03/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 21/03/2014

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 22/03/2014

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 22/03/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

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

Pallaresa

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

Distribució del mantell nival
Dia a dia el gruix de neu va minvant per fusió. Des de les darreres nevades de principi de març els
gruixos han minvat de l’ordre de 50-70 centímetres en vessants assolellats. A l’Aran-Franja Nord de
la Pallaresa la neu és present a 1500 metres, esquiable des de 1600 metres en obagues i present a
1700 m a les solanes, esquiable a 1900 metres. Els gruixos al terra superen la mitjana, oscil•lant entre
200-290 centímetres a 2200 metres. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa la neu és present en
obaga des de 1600 metres, esquiable per damunt de 1700, present a solanes a 1900 metres, esquiable
per sobre de 2000 metres. Els gruixos també estan clarament per sobre de la mitjana; per sobre de
2300 metres oscil•len entre 70-180 centímetres.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 22/03/2014
Les temperatures van baixant lentament, però la humitat augmenta i el mantell s’està humitejant amb
aigua líquida, tant per la manca de regel des de fa dies, com pels xàfecs que s’han donat (d’aigua
per sota de 2300 metres) i que seguiran donant-se. La matinada de divendres hi ha hagut valors
lleugerament negatius per sobre de 2500 metres. El mantell continuarà humitejant-se i estovant-se,
perdent estabilitat. Augmenta la probabilitat d'allaus de fusió a qualsevol hora i orientació, especialment
per sota de 2300 metres, especialment demà dissabte pels xàfecs i pluges a tots els sectors. Fins
la nit de dissabte no hi haurà un clar descens de temperatura i de la cota de neu. A més, a l’Aran
s’incrementa la probabilitat d’allaus de lliscament que arrenquen des del terra en pendents herbosos
i zones de fissures. En general la mida d’aquestes allaus és suficient per enterrar una persona i fins i
tot de mida mitjana, amb capacitat de malmetre un vehicle o petits arbres. El perill d’allaus a tots els
sectors augmentarà a MARCAT (3) al llarg de les hores, especialment demà dissabte. Avui divendres
encara es manté en MODERAT (2) a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa.
Predicció meteorològica per mitjà termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
Les temperatures seran d’hivern el diumenge amb formació de plaques de vent a cotes altes. Per sota
de 2200 metres el mantell encara es mantindrà humit internament en probables allaus de neu humida.
Sembla que el matí de dilluns la situació serà més estable per fort regel nocturn. Evolució del perill:
EN DESCENS DILLUNS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 22/03/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 22/03/2014

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 23/03/2014

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 23/03/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

MARCAT (3) a la meitat nord, MODERAT (2) a la resta

Pallaresa

MARCAT (3) a la meitat nord, MODERAT (2) a la resta

Distribució del mantell nival
Dia a dia el gruix de neu ha anat minvant per fusió. Des de les darreres nevades de principi de març els gruixos
han minvat de l’ordre de 50-70 centímetres en vessants assolellats. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa la neu
és present a 1500 metres, esquiable des de 1600 metres en obagues i present a 1700 m a les solanes, esquiable
a 1900 metres. Els gruixos al terra superen la mitjana, oscil•lant entre 200-290 centímetres a 2200 metres. A la
Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa la neu és present en obaga des de 1600 metres, esquiable per damunt de
1700, present a solanes a 1900 metres, esquiable per sobre de 2000 metres. Els gruixos també estan clarament
per sobre de la mitjana; per sobre de 2300 metres oscil•len entre 70-180 centímetres.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 23/03/2014
Fins aquest matí les precipitacions, minses, han estat en forma líquida per sota de la cota 2000-2200. Aquest
fet, junt amb la manca de regel dels darrers dies, fa que el mantell estigui notablement humit i amb baixa cohesió
en general, el qual ha estat l’origen d’allaus espontànies de fusió que en algun cas han arribat a mida mitjana.
Durant avui dissabte la cota de neu ha d’anar baixant fins a situar-se al voltant dels 1000 metres a tots els sectors
aquesta nit i matinada de diumenge. Això, per una banda, afavorirà l’encrostament de la neu vella, actualment
humida, però per altra banda, la neu recent que s’espera entre avui i demà especialment a l’Aran-Franja nord de
la Pallaresa, acompanyada de fort vent del nord-oest formarà plaques de vent per damunt d’aquesta neu vella,
especialment en vessants sud i sud-est. El perill d’allaus es manté en MARCAT (3) a l’Aran-Franja nord de la
Pallaresa i meitat nord de la Pallaresa i Ribagorçana-Vall Fosca, on és possible el desencadenament de plaques
de vent, especialment a cotes altes dels vessants sud i sud-est, pel pas d’una persona. Aquestes plaques poden
ser de mida suficient per a enterrar a una o vàries persones, especialment si el terreny és favorable (trampes). A
l’Aran-Franja nord de la Pallaresa no es descarta encara el desencadenament d’allaus espontànies de llisament,
especialment a cotes baixes, tot i que la seva activitat va clarament a la baixa. A la resta, el perill es manté en
MODERAT (2) doncs la menor innivació prevista fa preveure la formació de sobreacumulacions més aïllades.
Predicció meteorològica per mitjà termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
Les nevades intermitents acompanyades de temperatures en general a la banda baixa i vents forts a cotes altes,
mantindran la situació prevista de plaques de vent a cotes altes. Evolució del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 24/03/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 24/03/2014

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 25/03/2014

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 25/03/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2).

Pallaresa

MODERAT (2).

Distribució del mantell nival
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa la neu és present des de fons de vall però esquiable a 1500 metres en
orientacions nord i a 1800 metres en orientacions sud. Els gruixos al terra superen la mitjana, oscil•lant entre
200-300 centímetres a 2200 metres. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa la neu és present en obaga
des de 1600 metres, esquiable per damunt de 1700, present a solanes a 1900 metres, esquiable per sobre de
2000 metres. Els gruixos també estan clarament per sobre de la mitjana; per sobre de 2300 metres oscil•len
entre 70-180 centímetres.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 25/03/2014
Dissabte va nevar a tots els sectors, amb cota de neu baixant de 2200 metres fins a fons de vall (en general,
entre 10-20 litres per metre quadrat) amb vent del nord-oest i transport de neu. Diumenge, les nevades es van
restringir a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa amb cota de neu fins a fons de vall, 15-20 centímetres de neu
seca i freda. A la resta, diumenge ja no va nevar, va seguir bufant vent de nord-oest amb transport de neu; arreu
les temperatures van ser força baixes (entre -11º i -7ºC a 2200 metres). Arreu s’han format petites plaques de
vent per sobre de 2200 metres, més abundants i gruixudes a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa. Avui dilluns al
vespre creuarà un nou front que produirà nevades amb cota de neu més alta que diumenge, i fins a fons de vall
demà dimarts, més abundants novament a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa. Les plaques de vent descansen
sobre neu seca i poc cohesiva i per sota s’han format crostes de regel, que poden facilitar la caiguda de petites
allaus de placa en orientacions entre est i sud. A més les nevades previstes sobrecarregaran el mantell; això fa
augmentar lleugerament el perill d’allaus a tots els sectors. El perill d’allaus es manté en MARCAT (3) a l’AranFranja Nord de la Pallaresa on és probable el desencadenament de plaques de vent, especialment a cotes altes
dels vessants est a sud, pel pas d’una persona. Aquestes plaques poden ser de mida suficient per a enterrar a
una o vàries persones, especialment si el terreny és favorable (trampes). A l’Aran-Franja nord de la Pallaresa no
es descarta encara el desencadenament d’allaus espontànies de lliscament, especialment a cotes baixes avui
dilluns fins al vespre, tot i que la seva activitat va clarament a la baixa dimarts. A la resta, el perill es manté en
MODERAT (2) doncs la menor innivació prevista fa preveure la formació de sobreacumulacions més aïllades.
Predicció meteorològica per mitjà termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
Els propers dies, les nevades intermitents acompanyades de temperatures en general a la banda baixa i vents
forts a cotes altes, mantindran la situació prevista de plaques de vent a cotes altes. Evolució del perill: EN
LLEUGER AUGMENT.
El proper butlletí s'emetrà el dia 25/03/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 25/03/2014

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 26/03/2014

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 26/03/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2).

Pallaresa

MODERAT (2).

Distribució del mantell nival
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa la neu és present des de fons de vall però esquiable a 1400
metres en orientacions nord i a 1800 metres en orientacions sud. Els gruixos al terra superen la mitjana,
oscil•lant entre 200-310 centímetres a 2200 metres. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa la
neu és present en obaga des de 1600 metres, esquiable per damunt de 1700, present a solanes a
1900 metres, esquiable per sobre de 2000 metres. Els gruixos també estan clarament per sobre de la
mitjana; per sobre de 2300 metres oscil•len entre 70-180 centímetres.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 26/03/2014
Des de dissabte es van succeint nevades (disminuint de nord cap a sud) amb intervals de cels clars i
temperatures baixes; hi ha transport de neu per vent de component nord. Per sota d’aquesta neu nova
hi ha crostes de regel, i en el contacte entre ambdues s’estan formant capes febles de facetes. A més
entre la neu nova hi ha neu granulada. Aquesta estructura és inestable i afavoreix les allaus de placa.
Ahir dilluns al vespre va començar a nevar a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa (8-15 centímetres
que se sumen als 20-30 centímetres del cap de setmana); la nevada es pot intensificar avui dimarts
a la tarda a tots els sectors. El perill d’allaus és MARCAT (3) a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa i
anirà incrementant-se al llarg del dia. La probabilitat de provocar allaus de placa serà molt alta, encara
que la mida no passarà de mitjana, en general de petites dimensions, però suficient per colgar una
persona; les plaques de vent es trobaran a la majoria d’orientacions, per tant, cal adonar-se’n de la
seva presència. A la resta, el perill es manté en MODERAT (2), doncs es preveu menys neu recent i un
vent molt fort que restringiran la formació de plaques de vent a punts aïllats, però igualment inestables.
Predicció meteorològica per mitjà termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
Es mantindrà un temps inestable amb més nevades i temperatures baixes. Hi haurà condicions perquè
continuï el refredament del mantell i la formació de capes febles. Evolució del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 26/03/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 26/03/2014

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 27/03/2014

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 27/03/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2).

Pallaresa

MODERAT (2).

Distribució del mantell nival
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa la neu és present des de 700 metres però esquiable a 1400 metres en
orientacions nord i a 1800 metres en orientacions sud. Els gruixos al terra superen la mitjana, oscil•lant entre
200-320 centímetres a 2200 metres. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa la neu és present des de
1200-1400 metres però esquiable per damunt de 1700 metres en obagues i de 2000 metres a les solanes.
Els gruixos també estan clarament per sobre de la mitjana; per sobre de 2300 metres oscil•len entre 70-180
centímetres.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 27/03/2014
Un nou episodi de nevades amb vent fort de component nord va començar dilluns al vespre (20-40 centímetres
de neu recent a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, 10-15 centímetres a la resta), que s’afegeix a les nevades
del cap de setmana (total acumulat de l’ordre de fins a 70 centímetres a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa).
Durant aquests dies hi ha hagut transport de neu per vent de component nord. Per sota d’aquesta neu nova hi ha
crostes de regel, i en el contacte entre ambdues s’han format capes febles de facetes, especialment per sobre de
2300 metres. A més entre la neu nova hi ha neu granulada. Aquesta estructura és inestable i afavoreix les allaus
de placa. Avui dimecres la nevada està restringida a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa on encara es poden
acumular fins a 10 centímetres més de neu recent, seca i freda, fàcilment transportable pel vent. El perill d’allaus
és MARCAT (3) a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa i anirà incrementant-se al llarg del dia. La probabilitat de
provocar allaus de placa serà molt alta, i ja poden ser de mida mitjana, suficient per colgar un grup de persones;
les plaques de vent es trobaran a la majoria d’orientacions, per tant, cal parar molta atenció i adonar-se’n de la
seva presència. Molta atenció demà dijous ja que la millora del temps pot donar una falsa sensació de seguretat.
A la resta, el perill es manté en MODERAT (2), doncs les plaques de vent estan més restringides, sota colls i
carenes orientades entre est i sud, però són igualment inestables; aquesta situació afecta la meitat nord, mentre
que quant més al sud la presència de mantell disminueix força.
Predicció meteorològica per mitjà termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
A partir de divendres, nou canvi de situació amb entrada de vents humits i temperats de sud, que poden
sobrecarregar novament el mantell. Per tant, no s’observa un període clar d’estabilització del mantell. Evolució
del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 27/03/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 27/03/2014

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 28/03/2014

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 28/03/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2).

Pallaresa

MODERAT (2).

Distribució del mantell nival
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa la neu és present des de 700 metres però esquiable a 1400 metres en
orientacions nord i a 1800 metres en orientacions sud. Els gruixos al terra superen la mitjana ja que han continuat
en increment, oscil•lant entre 220-340 centímetres a 2200 metres. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa
la neu és present des de 1200-1400 metres però esquiable per damunt de 1700 metres en obagues i de 2000
metres a les solanes. Els gruixos també estan clarament per sobre de la mitjana; per sobre de 2300 metres
oscil•len entre 70-180 centímetres.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 28/03/2014
Ahir dimecres va deixar de nevar i avui dijous comença un augment de temperatura, més fort demà divendres
amb vents de sud. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa van caure dimecres uns 20 centímetres més de neu
freda i seca, amb vent més fluix que dies enrere. Les plaques de vent de dies enrere han quedat tapades per
l’última nevada. Des de dissabte passat en què va començar aquest període de nevades de nord-oest, vent fort
i temperatures baixes s’han format grans sobreacumulacions de neu en orientacions est i sud, i més petites a
la resta d’orientacions. Aquestes plaques són fràgils ja que hi ha capes febles per sota, en contacte amb les
crostes antigues, especialment per sobre de 2300 metres. Avui dijous es manté alta la probabilitat d’allaus de
placa de mida suficient per enterrar un grup de persones; divendres es poden formar petites plaques locals en
orientacions de nord a cotes altes, sota colls i carenes, que seran molt fràgils. Amb l’augment de temperatures
començaran a caure allaus petites de neu recent humida en pendents drets assolellats a totes les cotes, però serà
demà divendres quan augmentarà la probabilitat d’allaus de lliscament per sota de 2000 metres, que localment
poden xafar arbres o malmetre un vehicle. El perill d’allaus és MARCAT (3). A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la
Pallaresa la situació és molt diferent. Ha nevat poc, en tot l’episodi 20-30 cm amb vent fort. S’han format plaques
de vent sota colls i carenes orientades a est i sud. Són fràgils degut a la presència de neu granulada i facetes
i es poden desprendre al pas d’una persona. Serien de mida petita, però suficient per colgar una persona, en
punts de relleu trampa, com torrents o petites depressions a peu de vessant. El perill d’allaus és MODERAT (2)
per sobre de 2000 metres i sobretot a la meitat nord de la Ribagorçana. Per sota de 2000 metres el perill és
FEBLE (1), ja que el mantell està força encrostat.
Predicció meteorològica per mitjà termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
A partir de divendres, nou canvi de situació amb entrada de vents humits i temperats de sud, que poden
sobrecarregar novament el mantell a l’Aran. Per tant, no s’observa un període clar d’estabilització del mantell.
Evolució del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 28/03/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 28/03/2014

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 29/03/2014

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 29/03/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

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

Pallaresa

MODERAT (2) per sobre de 2000 metres. FEBLE (1) per sota.

Distribució del mantell nival
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa la neu al terra ha remuntat ràpidament fins a 1300-1400 metres; és esquiable
a 1400 metres en orientacions nord i a 1800 metres en orientacions sud. Els gruixos al terra superen la mitjana ja
que s’han incrementat durant la setmana, oscil•lant entre 220-340 centímetres a 2200 metres. A la RibagorçanaVall Fosca i a la Pallaresa la neu és present des de 1500 metres però esquiable per damunt de 1700 metres en
obagues i de 2000 metres a les solanes. Els gruixos també estan clarament per sobre de la mitjana; per sobre
de 2300 metres oscil•len entre 70-180 centímetres.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 29/03/2014
Dimecres va deixar de nevar; a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa van caure uns 20 centímetres més de neu
freda i seca, amb vent més fluix que dies enrere. Les plaques de vent de dies enrere han quedat tapades per
l’última nevada. S’han format grans sobreacumulacions de neu en orientacions est i sud, i més petites a la resta
d’orientacions. Aquestes plaques són fràgils ja que hi ha capes febles per sota, en contacte amb les crostes
antigues, especialment per sobre de 2300 metres; ahir dijous es va enregistrar activitat d’allaus de placa al pas
de persones. L’augment de temperatures previst per avui divendres per entrada de vent de sud es farà més notori
al vespre-nit i de cara a dissabte. La neu a les solanes ha començat a humitejar-se lleugerament i assentar-se
amb poca activitat d’allaus superficials, en tot cas petites. Avui divendres es manté alta la probabilitat d’allaus de
placa de mida suficient per enterrar un grup de persones. Amb l’entrada de vent de sud es poden formar petites
plaques locals en orientacions nord a cotes molt altes, sota colls i carenes, que seran fràgils. Amb l’augment de
temperatures, dissabte seran més probables allaus petites de neu recent humida en pendents drets a totes les
cotes, i augmentarà la probabilitat d’allaus de lliscament per sota de 2000 metres, que localment poden xafar
arbres o malmetre un vehicle. El perill d’allaus és MARCAT (3). A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa
la situació és molt diferent. Ha nevat poc, en tota la setmana 20-30 cm amb vent fort. S’han format plaques de
vent sota colls i carenes orientades a est i sud. Són fràgils degut a la presència de neu granulada i facetes i es
poden desprendre al pas d’una persona. Serien de mida petita, però suficient per colgar una persona, en punts
de relleu trampa, com torrents o petites depressions a peu de vessant. El perill d’allaus és MODERAT (2) per
sobre de 2000 metres i sobretot a la meitat nord de la Ribagorçana. Per sota de 2000 metres el perill és FEBLE
(1), ja que el mantell està força encrostat.
Predicció meteorològica per mitjà termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
La depressió que es mou pel sud de la península Ibèrica enviarà vents de component sud i est amb temperatures
suaus i possibilitat de nevades. La cota de neu no pujarà massa, però la neu s’humitejarà força superficialment
per la nuvolositat i precipitacions. Les condicions de perill no variaran massa. Evolució del perill: ESTACIONARI
o en LLEUGER AUGMENT en cas de nevada humida.
El proper butlletí s'emetrà el dia 29/03/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 29/03/2014

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 31/03/2014

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 31/03/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

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

Pallaresa

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

Distribució del mantell nival
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa la neu al terra ha remuntat ràpidament fins a 1300-1400 metres; és esquiable
a 1400 metres en orientacions nord i a 1800 metres en orientacions sud. Els gruixos al terra superen la mitjana ja
que s’han incrementat durant la setmana, oscil•lant entre 210-330 centímetres a 2200 metres. A la RibagorçanaVall Fosca i a la Pallaresa la neu és present des de 1500 metres però esquiable per damunt de 1700 metres en
obagues i de 2000 metres a les solanes. Els gruixos també estan clarament per sobre de la mitjana; per sobre
de 2300 metres oscil•len entre 60-170 centímetres.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 31/03/2014
La nova situació de sud, que va començar dijous al vespre, està provocant un suau augment de temperatura. Les
temperatures encara han estat negatives durant tot el divendres per sobre de 2200 metres, excepte a l’extrem
nord de l’Aran, on més es nota el rescalfament pel vent de sud. Avui dissabte, a 2300 metres les mínimes han
voltat els -4 graus i ha començat a nevar amb vent de component sud a la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall
Fosca (fins les 08.00 h de dissabte uns 4 centímetres); a cotes altes s’estan formant petites plaques de vent
en orientacions nord, i poden tenir un lligam pobre amb el mantell, ja que a les obagues a cota alta localment
encara té poca cohesió i també s’ha format una mica de gebre en les darreres nits. Diumenge les nevades amb
vent de sud es poden generalitzar; per tant, augmentarà la formació de plaques de vent que seran fràgils a cotes
altes. A l’Aran s’humitejarà el mantell per sota de 2000 metres aproximadament degut a la pluja; augmentarà la
probabilitat d’allaus de neu humida, de mida petita, però suficient per colgar una persona; també són probables
algunes allaus de lliscament des del terra, que en orientacions entre est i nord poden tenir capacitat de trencar
algun arbre o malmetre un vehicle. El perill d’allaus és MARCAT (3) a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa tot el
cap de setmana. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa hi ha petites i locals plaques de vent antigues sota
colls i carenes orientades a est i sud. Són encara fràgils. El problema està en la formació de les noves plaques
en orientacions nord a mesura que vagi nevant. Podran caure fàcilment al pas d’una persona; seran de mida
petita però suficientment per colgar una persona. El perill d’allaus és MODERAT (2) per sobre de 2000 metres
dissabte, augmentant a MARCAT (3) diumenge per sobre de 2000 metres. Aquesta previsió depèn molt de les
nevades que puguin caure durant tot el cap de setmana. Molta atenció amb les plaques de vent si observeu
gruixos de neu recent de 20-30 centímetres.
Predicció meteorològica per mitjà termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
La tendència per dilluns és a que deixi de nevar i les temperatures es vagin recuperant, amb un ambient humit.
Les plaques de vent a cotes altes tendiran a estabilitzar-se, però hi haurà purgues i petites allaus de de neu
humida en vessants assolellats. Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 31/03/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 31/03/2014

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 01/04/2014

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 01/04/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

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

Ribagorçana-Vall Fosca

MARCAT (3) per sobre 2500 metres i MODERAT (2) per sota.

Pallaresa

MARCAT (3) per sobre 2500 metres i MODERAT (2) per sota.

Distribució del mantell nival
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa la neu al terra ha remuntat fins a 1400-1500 metres; és esquiable
a 1500 metres en orientacions nord i a 1900 metres en orientacions sud. Els gruixos al terra superen
la mitjana i oscil•len entre 210-340 centímetres a 2200 metres. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la
Pallaresa la neu és present des de 1600-1700 metres però esquiable per damunt de 1800-1900 metres
en obagues i de 2200 metres a les solanes. Els gruixos també estan clarament per sobre de la mitjana;
per sobre de 2300 metres oscil•len entre 70-190 centímetres.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 01/04/2014
Diumenge passat es van iniciar precipitacions amb cota de neu força alta aproximadament 2200-2300
metres o fins i tot per sobre. Van ser més quantioses a la cara sud i van arribar fins a la meitat sud
de l’Aran. Les acumulacions van ser especialment quantioses a la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall
Fosca. A 2200 m. de la Ribagorçana, es van enregistrar fins a 43 mm disminuint progressivament cap a
les zones més nord. La neu recent que es va acumular a cotes altes era molt humida i en el cas d’Aran
en forma de neu enfosquida i bruta. Les precipitacions s’han estès fins avui dilluns de matinada. Amb
el vent del sud, s’han format plaques per sobre dels 2300-2400 m a tots els sectors en orientacions
nord, nord-est i nord-oest. Aquestes plaques poden caure al pas d’una persona en relleus convexos i
poden ser de mida suficient per enterrar una persona, localment fins i tot a un grup de persones a la
meitat sud de l’Aran. També són possibles caigudes espontànies de neu recent humida en pendents
superiors als 35ª. A més a l’Aran, amb l’ascens de la temperatura degut al fogony s’iniciarà una situació
de lliscaments i allaus de placa de fons a cotes baixes de cara a demà dimarts. El perill d’allaus és
MARCAT (3) per sobre dels 2300 metres a l’Aran i dels 2500 metres a la Ribagorçana-Vall Fosca i de
la Pallaresa. Per sota d’aquestes cotes és MODERAT (2).
Predicció meteorològica per mitjà termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
No serà fins la tarda de dimecres que s’iniciïn noves precipitacions que facin canviar el panorama
actual. Fins aleshores no s’esperen grans canvis. Evolució del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 01/04/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 01/04/2014

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 02/04/2014

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 02/04/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3) durant les hores d'insolació i MODERAT (2) a la resta.

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2) exepte per sobre 2500 m en obagues on és MARCAT (3).

Pallaresa

MODERAT (2) exepte per sobre 2500 m en obagues on és MARCAT (3).

Distribució del mantell nival
Dia a dia el mantell va disminuint per l’efecte de la calor, la radiació i l’ambient humit . En els darrers dies el ratio
de disminució de gruix varia entre els 5, màxim 10 cm. A més les cotes més baixes va desapareixent la presència
de neu. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa la neu al terra ha remuntat fins a 1400-1500 metres; és esquiable
a 1500 metres en orientacions nord i a 1900 metres en orientacions sud. Els gruixos al terra encara superen la
mitjana i oscil•len entre 200-330 centímetres a 2200 metres. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa la neu
és present des de 1600-1700 metres però esquiable per damunt de 1800-1900 metres en obagues i de 2200
metres a les solanes. Els gruixos també estan per sobre de la mitjana; per sobre de 2300 metres oscil•len entre
70-180 centímetres.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 02/04/2014
Les temperatures continuen pujant, especialment a l’Aran. Conjuntament amb la humitat la neu es va humidificant
i cada cop més guanya terreny la fusió. A tots els sectors s’espera que es donin caigudes espontànies d’allaus
de fusió en pendents superiors als 30-35º. Concretament a l’Aran seran molt probables caigudes de plaques
humides a qualsevol orientació, preferentment en sectors molt acumulats com les orientacions est. Es donaran
en sectors de terreny herbós i cotes al voltant dels 2200 metres o inferiors. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la
Pallaresa, s’espera que durant el dia es vagi fonent les crostes de regel superficial que es desenvolupen durant
la nit i que es puguin donar caigudes espontànies de purgues i petites allaus de fusió, especialment sota arbres,
roques i punts foscos. D’altra banda es mantenen a tots els sectors, plaques de vent a les obagues de cotes altes
que poden caure en terreny favorable (convex i pendents > 30-35º) al pas d’un esquiador. Aquestes plaques són
relativament més extenses a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa i més puntuals i aïllades a la resta de sectors.
El perill d’allaus a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa és MARCAT (3) en hores de insolació i MODERAT (2)
fora d’aquesta franja. A la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa és MARCAT (3) per sobre dels 2500 m
i MODERAT (2) per sota. De cara al vespre de dimecres s’esperen precipitacions amb cota de neu alta que
incrementaran la fusió per sota dels 2200-2300 metres a causa de la possible neu molt humida i pluja, per sobre
hi haurà la possibilitat de formació de noves plaques en orientacions nord. Caldrà veure l’evolució de la meteo
en aquest sentit.
Predicció meteorològica per mitjà termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
Les nevades previstes amb cota de neu alta fan preveure situació d’allaus humides i de fusió a cotes mitges i
baixes i la formació de noves plaques a cotes altes. Evolució del perill: EN AUGMENT.
El proper butlletí s'emetrà el dia 02/04/2014

Institut Geològic de Catalunya c/ Balmes, 209 08006 Barcelona
Tel. 93 553 84 30 Fax 93 553 84 40
e-mail: allaus@igc.cat http://www.igc.cat
InfoBPA.BPA v2

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

- 117 / 157 -

1 /1

Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 02/04/2014

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 03/04/2014

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 03/04/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

MARCAT (3).

Pallaresa

MARCAT (3).

Distribució del mantell nival
Dia a dia el mantell va disminuint per l’efecte de la calor, la radiació i l’ambient humit . En els darrers
dies el ratio de disminució de gruix varia entre els 5, màxim 10 cm. A més les cotes més baixes va
desapareixent la presència de neu. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa la neu al terra ha remuntat fins
a 1400-1500 metres; és esquiable a 1500 metres en orientacions nord i a 1900 metres en orientacions
sud. Els gruixos al terra encara superen la mitjana i oscil•len entre 200-330 centímetres a 2200 metres.
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa la és esquiable per damunt de 1800-1900 metres en
obagues i de 2000-2200 metres a les solanes. Els gruixos també estan per sobre de la mitjana; per
sobre de 2300 metres oscil•len entre 70-180 centímetres. Amb les pluges previstes la neu pot disminuir
a cotes baixes i incrementar els gruixos a cotes altes.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 03/04/2014
Actualment es mantenen a tots els sectors, plaques de vent a les obagues de cotes altes que poden
caure en terreny favorable (convex i pendents > 30-35º) al pas d’un esquiador. Aquestes plaques són
relativament més extenses a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa i més puntuals i aïllades a la resta de
sectors. A més a l’Aran són molt probables els lliscaments i plaques humides en pendents herbosos
i cotes mitges. Amb les precipitacions d’avui, aquestes plaques seran encara més probables. Amb la
cota de neu prevista, alta, es donaran allaus de fusió per sota dels 2300 m a l’Aran-Franja Nord de
la Pallaresa i dels 2100 m a la resta. Poden tenir mida suficient per enterrar una persona i a l’Aran
fins i tot a un grup de persones. A més amb el vent del sud que acompanyarà les precipitacions, es
formaran noves plaques de vent en nord que podran caure al sol pas d’un esquiador. Podran assolir
mida suficient per enterrar una persona. Es trobaran en orientacions nord, nord-est, nord-oest i oest.
El gir de vent cap a nord durant la nit de dijous passarà a formar plaques en sud. El perill d’allaus a
tots els sectors és MARCAT (3).
Predicció meteorològica per mitjà termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
El descens de la temperatura estabilitzarà la situació de fusió. S’incrementarà la possibilitat de plaques
sobretot a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa i zones d’influència nord. Evolució del perill: EN LLEU
AUGMENT.
El proper butlletí s'emetrà el dia 03/04/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 03/04/2014

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 04/04/2014

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 04/04/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

FORT (4).

Ribagorçana-Vall Fosca

FORT (4) per sobre 2200m i MARCAT (3) per sota.

Pallaresa

FORT (4) per sobre 2200m i MARCAT (3) per sota.

Distribució del mantell nival
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és esquiable a 1600 metres en orientacions nord i a 1900-2000
metres en orientacions sud. Els gruixos al terra encara superen la mitjana i oscil•len entre 200-330 centímetres
a 2200 metres. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa la és esquiable per damunt de 1900 metres en
obagues i de 2000-2200 metres a les solanes. Els gruixos també estan per sobre de la mitjana; per sobre de
2300 metres oscil•len entre 70-180 centímetres. Amb l’evolució de les pluges i nevades la distribució de neu al
terra anirà canviant.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 04/04/2014
Ahir es van iniciar precipitacions que van ser en forma de pluja fins els 2400-2500 metres a l’Aran i dels 2000-2200
metres a la resta. S’han acumulat entre 35-45 mm de precipitació. La neu s'ha humitejat molt i actualment, amb
el descens de la cota de neu, s'hi està acumulant a sobre neu recent humida. A més es preveu que continuï
nevant amb intensitat fins demà divendres, amb vent del sud avui i girant cap a nord des d’avui al vespre. A
l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, s’espera que durant el dia d'avui hi hagi activitat espontània d'allaus de fusió
de fons. Se centraran a la meitat sud de l’Aran. Poden arribar a ser de mida gran i assolir ocasionalment fons de
vall. També es donaran allaus de neu recent humida per la neu recent que està caient des de primeres hores del
matí. Es veuran afectades totes les orientacions per sota dels 2400-2500 metres. Per sobre dels 2500 metres
s'estan formant plaques de vent que poden caure, al sol pas d'una persona, en orientacions nord, nord-est i
nord-oest. De cara al final del dia d'avui amb el canvi de direcció del vent passaran a formar-se noves plaques
en orientacions sud. Per aquests motius, a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa el perill d'allaus és FORT (4). A
la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa s’han format grans acumulacions de neu en forma de placa de vent
per sobre dels 2200 metres en orientacions nord i nord-oest, puntualment també en nord-est. Aquestes plaques
poden caure fàcilment al pas d’una persona i poden ser de mida mitjana, localment gran. No es descarta que
fins i tot puguin caure de forma espontània. El perill d’allaus en aquests sectors és FORT (4) per sobre dels 2200
metres. Per sota d’aquesta cota es poden donar caigudes espontànies d’allaus de neu humida i de fusió de mida
petita, localment mitjana. A la Ribagorçana Vall Fosca i a la Pallaresa el perill d’allaus és FORT (4) per damunt
dels 2200 metres i MARCAT (3) per sota.
Predicció meteorològica per mitjà termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
La fusió generalitzada anirà remetent. Les plaques a cotes altes es mantindran inestables. Evolució del perill:
ESTACIONARI O EN LLEUGER DESCENS
El proper butlletí s'emetrà el dia 04/04/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 04/04/2014

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 05/04/2014

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 05/04/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

MARCAT (3).

Pallaresa

MARCAT (3).

Distribució del mantell nival
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és esquiable a 1500 metres en orientacions nord i
a 1900 metres en orientacions sud. Els gruixos al terra encara superen la mitjana i oscil•len entre
250-340 centímetres a 2200 metres. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa la és esquiable per
damunt de 1700 metres en obagues i de 2000metres a les solanes. Els gruixos també estan per sobre
de la mitjana; per sobre de 2300 metres oscil•len entre 70-250 centímetres, puntualment a l’extrem
mes nord de la Ribagorça arriben fins als 280 cm.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 05/04/2014
Durant tot l’episodi de pluges i nevades, s’han acumulat entre 40-80 mm de precipitació a tots els
sectors. A més, avui divendres a mig matí, encara continua la retenció de nord amb nevades a l’Aran.
Les temperatures van baixar amb el gir de vent a nord i la cota de neu al terra ha estat fins els 1400
metres. S’han donat caigudes espontànies d’allaus de neu humida a l’Aran Franja-Nord de la Pallaresa.
S’espera que a tots els sectors, tant avui com demà, amb l’ascens de la temperatura i a la vessant nord
amb l’ambient encara humit, continuïn caient allaus de neu humida de forma espontània en pendents
> 30º. El terreny més afectat seran les solanes que encara no s’hagin purgat, sobretot sota punts
foscos com roques i arbres. També se’n donaran a cotes mitges i baixes de les obagues on hi ha
gruixos destacables de neu. Prop dels cims i en indrets arrecerats, es van formar plaques de vent a
les obagues. Aquestes plaques són inestables i poden caure al pas d’un sol esquiador. Amb el gir
de vent a nord, se n’han format també a les solanes. En tots els cassos es mantindran inestables i
podran caure fins i tot de forma espontània en relleus convexos i en pendents > 30º. Les allaus poden
assolir mida suficient per enterrar una persona i fins i tot un grup de persones. De cara a la circulació
cal evitar els terrenys trampa com peus de pendents fortament inclinats, canals i zones deprimides on
l’acumulació de neu pot arribar a enterrar fins i tot un grup de persones en el cas de caiguda d’allaus.
El perill d’allaus a tots els sectors és MARCAT (3).
Predicció meteorològica per mitjà termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
No es preveuen massa canvis per als propers dies. Evolució del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 05/04/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 05/04/2014

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 07/04/2014

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 07/04/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

MARCAT (3).

Pallaresa

MARCAT (3).

Distribució del mantell nival
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és esquiable a 1500 metres en orientacions nord i
a 1900 metres en orientacions sud. Els gruixos al terra encara superen la mitjana i oscil•len entre
250-340 centímetres a 2200 metres. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa la és esquiable per
damunt de 1700 metres en obagues i de 2000metres a les solanes. Els gruixos també estan per sobre
de la mitjana; per sobre de 2300 metres oscil•len entre 70-250 centímetres, puntualment a l’extrem
mes nord de la Ribagorça arriben fins als 280 cm.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 07/04/2014
Durant tot l’episodi de pluges i nevades, s’han acumulat entre 40-80 mm de precipitació a tots els
sectors. Les temperatures van baixar amb el gir de vent a nord i la cota de neu al terra ha estat fins
els 1400 metres. S’han donat caigudes espontànies d’allaus de neu humida a l’Aran Franja-Nord de
la Pallaresa. S’espera que a tots els sectors amb l’ascens de la temperatura continuïn caient allaus
de neu humida de forma espontània en pendents > 30º. El terreny més afectat seran les solanes que
encara no s’hagin purgat, sobretot sota punts foscos com roques i arbres. També se’n donaran a
cotes mitges i baixes de les obagues on hi ha gruixos destacables de neu. Prop dels cims i en indrets
arrecerats, es van formar plaques de vent a les obagues. Aquestes plaques són inestables i poden
caure al pas d’un sol esquiador. Amb el gir de vent a nord, se n’han format també a les solanes. En tots
els cassos es mantindran inestables i podran caure fins i tot de forma espontània en relleus convexos
i en pendents > 30º. Les allaus poden assolir mida suficient per enterrar una persona i fins i tot un grup
de persones. De cara a la circulació cal evitar els terrenys trampa com peus de pendents fortament
inclinats, canals i zones deprimides on l’acumulació de neu pot arribar a enterrar fins i tot un grup de
persones en el cas de caiguda d’allaus. El perill d’allaus a tots els sectors és MARCAT (3).
Predicció meteorològica per mitjà termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
A partir de dilluns, amb el descens de temperatura millorarà notablement la problemàtica de fusió
Evolució del perill: En progressiu DESCENS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 07/04/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 07/04/2014

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 08/04/2014

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 08/04/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3) per sota de 2600m; MODERAT (2) per sobre.

Ribagorçana-Vall Fosca

MARCAT (3) per sota de 2600m; MODERAT (2) per sobre.

Pallaresa

MARCAT (3) per sota de 2600m; MODERAT (2) per sobre.

Distribució del mantell nival
A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és esquiable a 1600 metres en orientacions nord i
a 2000 metres en orientacions sud. Els gruixos al terra encara superen la mitjana i oscil•len entre
250-340 centímetres a 2200 metres. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa és esquiable per
damunt de 1800 metres en obagues i de 2100metres a les solanes. Els gruixos també estan per sobre
de la mitjana; per sobre de 2300 metres oscil•len entre 70-250 centímetres, puntualment a l'extrem
mes nord de la Ribagorça arriben fins als 280 cm.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 08/04/2014
Amb les altes temperatures del cap de setmana passat, el mantell continua essent humit, sobretot
en el terç superior. La temperatura de la neu ronda els 0ºC en quasi tota la seva totalitat a la cota
2200-2300 metres. S’espera que la situació fusió continuï avui, donat l’augment tèrmic anunciat. A més
amb la possibilitat de xàfecs amb cota rondant els 2600 metres, serà encara més probable la caiguda
d’allaus de fusió. Les allaus cauran de forma espontània per sota dels 2600 metres en pendents > 30º,
i podran tenir mida per enterrar un grup de persones. Caldrà evitar les hores de màxima insolació i
estar exposats als vessants descrits en moments de pluja, especialment si precipita amb intensitat. A
cotes altes, per sobre dels 2600 metres encara queden algunes plaques de vent que poden caure en
terreny convex per sobre dels 30-35º en algunes obagues arrecerades i sota colls i carenes orientades
al sud, est i oest. En general podran caure pel pas d’un grup de persones tot i que no es descarta
que puntualment en terreny molt favorable (conxes per sobre dels 35º) puguin caure al pas d’un sol
esquiador. Aquestes allaus poden assolir mida suficient per enterrar una persona. El perill d’allaus és
MARCAT (3) per sota dels 2600 metres i MODERAT (2) per sobre.
Predicció meteorològica per mitjà termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
El regel nocturn anirà afavorint l’estabilitat de la neu al menys des de la nit fins al matí. Evolució del
perill: EN LLEU DESCENS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 08/04/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 08/04/2014

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 09/04/2014

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 09/04/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

MARCAT (3).

Pallaresa

MARCAT (3).

Distribució del mantell nival
El gruix del mantell nival va minvant a raó de 5-10 cm al dia. A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa
el mantell és esquiable a 1600 metres en orientacions nord i a 2000 metres en orientacions sud. Els
gruixos al terra encara superen la mitjana i oscil•len entre 240-330 centímetres a 2200 metres. A la
Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa és esquiable per damunt de 1800 metres en obagues i de
2100metres a les solanes. Els gruixos també estan per sobre de la mitjana; per sobre de 2300 metres
oscil•len entre 60-240 centímetres, puntualment a l'extrem mes nord de la Ribagorça arriben fins als
270 cm.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 09/04/2014
Ahir les temperatures van continuar pujant amb valors màxims que superaven els 12ºC a 2200 metres.
Avui de matinada s’han donat plugims a les zones més altes de l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa
i l’ambient és humit a tots els sectors. S’espera que demà les temperatures continuïn pujant però ja
amb un ambient més assolellat. El mantell nival es presenta humit i molt pesat. Les temperatures de
la neu són altes, sempre rondant el 0ºC en tot el seu gruix fins a cotes altes. En aquestes condicions,
amb les pluges previstes per avui, i la pujada de temperatures i la insolació de demà, seran molt
probables caigudes espontànies d’allaus de fusió a totes les orientacions. Es veuran afectades totes
les orientacions i els pendents superiors als 30-35º. Aquestes allaus podran tenir mida suficient per
enterrar una persona, Algunes d’aquestes allaus, poden arribar a ser de fons, és a dir involucrant
tot el gruix de mantell nival i assolir puntualment mides suficient per enterrar un cotxe, sobretot a les
obagues i a les orientacions est, on els gruixos de neu són més elevats. Caldrà evitar les hores de
màxima insolació i estar exposats als vessants descrits en moments de pluja, especialment si precipita
amb intensitat. Cal evitar també circular per zones de trampa com canals i zones deprimides sota
de vessants. A cotes altes, per sobre dels 2600 metres encara queden algunes plaques de vent que
poden caure en terreny convex per sobre dels 35º. En general, podran caure pel pas d’un grup de
persones Aquestes allaus poden assolir mida suficient per enterrar una persona. El perill d’allaus és
MARCAT (3) a tots els sectors.
Predicció meteorològica per mitjà termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
La situació de fusió continuarà sense massa canvis. Evolució del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 09/04/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 09/04/2014

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 10/04/2014

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 10/04/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

MARCAT (3).

Pallaresa

MARCAT (3).

Distribució del mantell nival
El gruix del mantell nival va minvant a raó de 5-10 cm al dia. A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa
el mantell és esquiable a 1600 metres en orientacions nord i a 2000 metres en orientacions sud. Els
gruixos al terra encara superen la mitjana i oscil•len entre 240-330 centímetres a 2200 metres. A la
Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa és esquiable per damunt de 1800 metres en obagues i de
2100metres a les solanes. Els gruixos també estan per sobre de la mitjana; per sobre de 2300 metres
oscil•len entre 60-240 centímetres, puntualment a l'extrem mes nord de la Ribagorça arriben fins als
270 cm.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 10/04/2014
Continuem en una situació de mantell en fusió amb un mantell molt humit, dens i pesat. Tant sols
durant la matinada el mantell s’encrostarà superficialment però durant el dia tornarà a transformar-se i
a més amb la nuvolositat i la pluja prevista fins a cotes altes passarà a ser molt humit en superfície. Són
molt probables caigudes espontànies d’allaus de fusió a totes les orientacions. Es veuran afectades
totes les orientacions i els pendents superiors als 30-35º. Aquestes allaus podran tenir mida suficient
per enterrar una persona. Algunes d’aquestes allaus, poden arribar a ser de fons, és a dir involucrant
tot el gruix de mantell nival i assolir puntualment mides suficient per enterrar un cotxe, sobretot a les
obagues i a les orientacions est, on els gruixos de neu són més elevats. Caldrà evitar les hores de
màxima insolació i estar exposats als vessants descrits en moments de pluja, especialment si precipita
amb intensitat. Cal evitar també circular per zones de trampa com canals i zones deprimides sota
de vessants. A cotes altes, per sobre dels 2600 metres encara queden algunes plaques de vent que
poden caure en terreny convex per sobre dels 35º. En general, podran caure pel pas d’un grup de
persones Aquestes allaus poden assolir mida suficient per enterrar una persona. El perill d’allaus és
MARCAT (3) a tots els sectors.
Predicció meteorològica per mitjà termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
Es manté la situació de fusió amb les pluges previstes per divendres. Evolució del perill: ESTACIONARI
El proper butlletí s'emetrà el dia 10/04/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 10/04/2014

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 11/04/2014

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 11/04/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2) dijous, MARCAT (3) divendres.

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2) dijous, MARCAT (3) divendres.

Pallaresa

MODERAT (2) dijous, MARCAT (3) divendres.

Distribució del mantell nival
El gruix del mantell nival va minvant a raó de 5-7 cm al dia. A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és
esquiable a 1600-1700 metres en orientacions nord i a 2000-2200 metres en orientacions sud. Els gruixos al
terra encara superen la mitjana i oscil•len entre 240-300 centímetres a 2200 metres. A la Ribagorçana-Vall Fosca
i a la Pallaresa és esquiable per damunt de 1800 metres en obagues i de 2100 metres a les solanes. Els gruixos
també estan per sobre de la mitjana; per sobre de 2300 metres oscil•len entre 60-240 centímetres.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 11/04/2014
Continuem en una situació de mantell en fusió amb neu humida, densa i pesant. Diàriament s’enregistra activitat
d’allaus de fusió. Avui dijous de matinada, el mantell s’ha encrostat superficialment, però durant el matí torna a
estovar-se per la insolació (20-40 centímetres superficials); a més, amb els xàfecs previstos fins a cotes altes
passarà a ser molt humit en superfície a partir de mig dia. Demà divendres no hi haurà regel de matinada i els
xàfecs seran més freqüents, motiu pel qual la probabilitat d’allaus de fusió augmentarà demà divendres. Són
probables caigudes espontànies d’allaus de fusió a totes les orientacions en pendents superiors als 30-35 graus;
a cotes baixes i mitges en nord i a cotes altes i mitges en sud. Aquestes allaus podran tenir mida suficient per
enterrar una persona. Algunes poden arribar a ser de fons, és a dir involucrant tot el gruix de mantell nival i
assolir puntualment mides suficient per malmetre un cotxe, sobretot a les obagues i a les orientacions est, on
els gruixos de neu són més elevats. Caldrà evitar les hores de màxima insolació i estar exposats als vessants
descrits en moments de pluja, especialment si precipita amb intensitat, especialment probables divendres. Cal
evitar també circular per zones de trampa com canals i zones deprimides per sota de vessants. A cotes altes,
per sobre dels 2600 metres encara queden algunes plaques de vent que poden caure en terreny convex per
sobre dels 35 graus. En general, podran caure pel pas d’un grup de persones. Aquestes allaus poden assolir
mida suficient per enterrar una persona. El perill d’allaus és MODERAT (2) dijous, especialment des de mig matí,
augmentant a MARCAT (3) divendres a tots els sectors, pels xàfecs i manca d’encrostament.
Predicció meteorològica per mitjà termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
Es manté la situació de fusió amb xàfecs previstos per dissabte a cota menys alta i amb poc encrostament
nocturn. Evolució del perill: ESTACIONARI
El proper butlletí s'emetrà el dia 11/04/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 11/04/2014

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 12/04/2014

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 12/04/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2) al matí, MARCAT (3) des de migdia.

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2) al matí, MARCAT (3) des de migdia.

Pallaresa

MODERAT (2) al matí, MARCAT (3) des de migdia.

Distribució del mantell nival
El gruix del mantell nival va minvant a raó de 5-7 cm al dia. A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és
esquiable a 1600-1700 metres en orientacions nord i a 2000-2200 metres en orientacions sud. Els gruixos al
terra encara superen la mitjana i oscil•len entre 240-300 centímetres a 2200 metres. A la Ribagorçana-Vall Fosca
i a la Pallaresa és esquiable per damunt de 1800 metres en obagues i de 2100 metres a les solanes. Els gruixos
també estan per sobre de la mitjana; per sobre de 2300 metres oscil•len entre 60-240 centímetres.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 12/04/2014
Continuem en una situació de mantell en fusió amb neu humida, densa i pesant en vessants assolellats fins als
cims i en vessants obacs per sota de 2400 metres aproximadament. Diàriament s’enregistra activitat d’allaus
de fusió. Avui divendres de matinada no hi ha hagut encrostament del mantell, ja que des de dijous a la tarda
el cel és ennuvolat i s’han produït xàfecs i tempestes amb cota de neu a 2600 m (1-3 litres per metre quadrat
als punts d’observació, però que poden haver estat localment superiors). Avui divendres s’estan reproduint els
xàfecs i tempestes des de bon matí (localment poden superar els 20 litres per metre quadrat) amb cota de neu
a 2600 metres baixant al final a 2400 metres a l’Aran. Les crostes internes es van afeblint dia a dia. Són molt
probables caigudes espontànies d’allaus de fusió a totes les orientacions en pendents superiors als 30-35 graus:
a cotes baixes i mitges en nord i a cotes altes i mitges en sud. Aquestes allaus podran tenir mida suficient per
enterrar una persona. Algunes poden arribar a ser de fons, és a dir involucrant tot el gruix de mantell nival i
assolir puntualment mides suficient per malmetre un cotxe, sobretot a les obagues i a les orientacions est, on
els gruixos de neu són més elevats. Caldrà evitar les hores de màxima insolació i estar exposats als vessants
descrits en moments de pluja, especialment si precipita amb intensitat. Cal evitar també circular per zones de
trampa com canals i zones deprimides per sota de vessants. A cotes molt altes, per sobre dels 2700 metres
encara queden algunes plaques de vent que poden caure en terreny convex per sobre dels 35 graus al pas d’un
grup de persones. Aquestes allaus poden assolir mida suficient per enterrar una persona. El perill d’allaus és
MARCAT (3), especialment a partir de mig matí en què la insolació i els xàfecs estoven el mantell. A primera
hora del matí i en cas de matinada amb cel seré, el mantell té una mica més de resistència per regel i el perill
disminueix transitòriament a MODERAT (2). Aquesta situació és vàlida per divendres i dissabte.
Predicció meteorològica per mitjà termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
Diumenge al matí el regel serà més efectiu i al matí el perill d’allaus serà menor que dies enrere, però a migdia
les temperatures altes tornaran a afavorir allaus de fusió, localment de mida mitjana. Evolució del perill: EN
DESCENS als matins.
El proper butlletí s'emetrà el dia 12/04/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 12/04/2014

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 14/04/2014

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 14/04/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2) al matí, MARCAT (3) des de migdia.

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2) al matí, MARCAT (3) des de migdia.

Pallaresa

MODERAT (2) al matí, MARCAT (3) des de migdia.

Distribució del mantell nival
El gruix del mantell nival ja ha deixat de minvar tan ràpidament al baixar les temperatures. A l'Aran-Franja
Nord de la Pallaresa el mantell és esquiable a 1600-1700 metres en orientacions nord i a 2000-2200 metres
en orientacions sud. Els gruixos al terra encara superen la mitjana i oscil•len entre 230-290 centímetres a 2200
metres. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa és esquiable per damunt de 1800 metres en obagues i de
2100 metres a les solanes. Els gruixos també estan per sobre de la mitjana; per sobre de 2300 metres oscil•len
entre 60-230 centímetres.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 14/04/2014
Dissabte encara es manté una situació de mantell en fusió amb neu humida, densa i pesant en vessants
assolellats fins als cims i en vessants obacs per sota de 2400 metres aproximadament. Aquests darrers dies hi ha
hagut força allaus de fusió. Ahir divendres hi va haver xàfecs i tempestes (5-15 litres per metre quadrat) amb cota
de neu a 2600 metres, baixant localment a 2400 metres a l’Aran. Les temperatures han baixat i ja s’han fregat
els zero graus a 2200 metres, però el regel del mantell encara no és efectiu. Per aquesta raó, més els xàfecs
previstos per la tarda d’avui dissabte, d’aigua per sota de 2400 metres, són probables caigudes espontànies
d’allaus de fusió a totes les orientacions en pendents superiors als 30-35 graus: a cotes baixes i mitges en nord
i a cotes altes i mitges en sud. Aquestes allaus podran tenir mida suficient per enterrar una persona. Algunes
poden arribar a ser de fons, és a dir involucrant tot el gruix de mantell nival i assolir puntualment mides suficient
per malmetre un cotxe, sobretot a les obagues i a les orientacions est, on els gruixos de neu són més elevats. Les
crostes internes es van afeblint dia a dia per sota de 2400 metres. Caldrà evitar les hores de màxima insolació
i estar exposats als vessants descrits en moments de pluja, especialment si precipita amb intensitat. Cal evitar
també circular per zones de trampa com canals i zones deprimides per sota de vessants. A cotes molt altes,
per sobre dels 2700 metres, pot haver neu una mica placada pel vent de les tempestes recents. Podria caure
alguna placa al pas d’un grup de persones, difícilment poden assolir mida suficient per enterrar una persona. El
perill d’allaus és MARCAT (3) a partir de mig matí de dissabte en què la insolació i els xàfecs estoven el mantell.
Diumenge el perill baixarà a MODERAT (2) ja que al matí s’espera un regel efectiu al matí i manca de xàfecs.
El perill d’allaus augmentarà a migdia en vessants assolellats, però menys que aquests darrers dies.
Predicció meteorològica per mitjà termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
S’acaben els xàfecs i tempestes amb temps anticiclònic. Els propers dies entrarem en el cicle de regel de nit
i fusió superficial des de mig matí. Bona estabilitat als matins, deteriorant-se al llarg del dia per la insolació.
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 14/04/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 14/04/2014

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 15/04/2014

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 15/04/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2), FEBLE (1) al matí.

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2), FEBLE (1) al matí.

Pallaresa

MODERAT (2), FEBLE (1) al matí.

Distribució del mantell nival
El gruix del mantell nival segueix minvant per la fusió, entre 3-5 centímetres per dia. A l'Aran-Franja
Nord de la Pallaresa el mantell es manté esquiable a 1600-1700 metres en orientacions nord i a
2000-2200 metres en orientacions sud. Els gruixos al terra encara superen la mitjana i oscil•len entre
220-280 centímetres a 2200 metres. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa és esquiable per
damunt de 1800 metres en obagues i de 2100 metres a les solanes. Els gruixos també estan per sobre
de la mitjana; per sobre de 2300 metres oscil•len entre 60-220 centímetres.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 15/04/2014
La situació ha canviat respecte la setmana passada, amb una major estabilitat del mantell. Durant el
cap de setmana ja no hi hagut xàfecs i les temperatures han baixat; hi ha hagut regel del mantell de
matinada i està ben encrostat en superfície al matí. No obstant, avui dilluns les temperatures durant el
dia tornaran a pujar força (les mínimes ja han estat positives a 2300 metres) i seran possibles allaus
petites de fusió en vessants assolellats a qualsevol cota; a les obagues, a l’Aran, hi pot haver alguna
allau de placa de fons, molt localment amb capacitat de malmetre un vehicle. Per sota de 2300 metres,
aproximadament, les crostes internes estan molt afeblides i el mantell és tou fins la base; les crostes
internes es mantenen en vessants obacs per sobre de 2200-2300 metres, però els 20-30 centímetres
superficials s’estovaran fàcilment per fusió a migdia. Caldrà evitar les hores de màxima insolació i
circular per zones de trampa com canals i zones deprimides per sota de vessants assolellats a partir
de mig matí. El perill d’allaus és MODERAT (2) durant gran part del dia, mentre que de matinada i fins
mig matí el perill baixa a FEBLE (1) per efecte del regel.
Predicció meteorològica per mitjà termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
Temps anticiclònic amb núvols d’evolució durant el dia i nits serenes. Hi haurà un cert regel de nit i fusió
superficial des de mig matí. Bona estabilitat als matins, deteriorant-se al llarg del dia per la insolació.
Evolució del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 15/04/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 15/04/2014

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 16/04/2014

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 16/04/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2), FEBLE (1) al matí.

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2), FEBLE (1) al matí.

Pallaresa

MODERAT (2), FEBLE (1) al matí.

Distribució del mantell nival
El gruix del mantell nival segueix minvant per la fusió, amb més força que durant el cap de setmana, 4-6
centímetres per dia. A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell es manté esquiable a 1600-1700
metres en orientacions nord i a 2000-2200 metres en orientacions sud. Els gruixos al terra encara
superen la mitjana i oscil•len entre 220-280 centímetres a 2200 metres. A la Ribagorçana-Vall Fosca
i a la Pallaresa és esquiable per damunt de 1800 metres en obagues i de 2100 metres a les solanes.
Els gruixos també estan per sobre de la mitjana; per sobre de 2300 metres oscil•len entre 60-220
centímetres.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 16/04/2014
La situació ha canviat respecte la setmana passada, amb una major estabilitat del mantell. Ja no hi ha
xàfecs des del cap de setmana, però les temperatures són altes (màximes de dilluns entre 6 i 10 graus
a 2300 m i mínimes de dimarts entre 3 i 4 graus). La nit ha estat una mica ennuvolada i hi ha hagut
cert regel del mantell de matinada; al matí es troba encrostat en superfície. Seran possibles allaus
petites de fusió en vessants assolellats a qualsevol cota; a les obagues, a l’Aran, hi pot haver alguna
allau de placa de fons, molt localment amb capacitat de malmetre un vehicle. Per sota de 2300 metres,
aproximadament, les crostes internes estan molt afeblides i el mantell és tou fins la base; les crostes
internes es mantenen en vessants obacs per sobre de 2200-2300 metres, però els 20-30 centímetres
superficials s’estovaran fàcilment per fusió a migdia. Caldrà evitar les hores de màxima insolació i
circular per zones de trampa com canals i zones deprimides per sota de vessants assolellats a partir
de mig matí. El perill d’allaus és MODERAT (2) durant gran part del dia, mentre que de matinada i fins
mig matí el perill baixa a FEBLE (1) per efecte del regel.
Predicció meteorològica per mitjà termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
Temps anticiclònic amb pocs núvols. Hi haurà un cert regel de nit i fusió superficial des de mig
matí. Bona estabilitat als matins, deteriorant-se al llarg del dia per la insolació. Evolució del perill:
ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 16/04/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 16/04/2014

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 17/04/2014

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 17/04/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2), FEBLE (1) al matí.

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2), FEBLE (1) al matí.

Pallaresa

MODERAT (2), FEBLE (1) al matí.

Distribució del mantell nival
El gruix del mantell nival segueix minvant per la fusió, entre 4-6 centímetres per dia. A l'Aran-Franja
Nord de la Pallaresa el mantell es manté esquiable a 1600-1700 metres en orientacions nord i a
2000-2200 metres en orientacions sud. Els gruixos al terra encara superen la mitjana i oscil•len entre
210-270 centímetres a 2200 metres. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa és esquiable per
damunt de 1900-2000 metres en obagues i de 2100-2200 metres a les solanes. Els gruixos també
estan per sobre de la mitjana; per sobre de 2300 metres oscil•len entre 60-210 centímetres.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 17/04/2014
No hi ha canvis. Situació de primavera avançada amb temps anticiclònic. Procés de fusió de dia i regel
de nit. Les temperatures van pujar ahir dimarts (màximes entre 8 i 12 graus a 2300 m i mínimes d’avui
dimecres entre 3 i 4 graus). El regel ha estat més efectiu que la nit passada; el mantell al matí es
troba encrostat en superfície. A partir de mig matí, seran possibles allaus petites de fusió en vessants
assolellats a qualsevol cota de mida petita, suficients per colgar una persona; a les obagues, a l’Aran,
hi pot haver alguna allau de placa de fons, molt localment amb capacitat de malmetre un vehicle. Per
sota de 2300 metres, aproximadament, les crostes internes estan molt afeblides i el mantell és tou fins
la base; les crostes internes es mantenen en vessants obacs per sobre de 2300-2400 metres, però
els 20-30 centímetres superficials s’estovaran fàcilment per fusió a migdia. Caldrà evitar les hores de
màxima insolació i circular per zones de trampa com canals i zones deprimides per sota de vessants
assolellats a partir de mig matí. El perill d’allaus és MODERAT (2) durant gran part del dia, mentre que
de matinada i fins mig matí el perill baixa a FEBLE (1) per efecte del regel.
Predicció meteorològica per mitjà termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
Temps anticiclònic amb pocs núvols. Hi haurà regel de nit i fusió superficial des de mig matí. Bona
estabilitat als matins, deteriorant-se al llarg del dia per la insolació. Evolució del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 17/04/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 17/04/2014

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 19/04/2014

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 19/04/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2), FEBLE (1) al matí.

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2), FEBLE (1) al matí.

Pallaresa

MODERAT (2), FEBLE (1) al matí.

Distribució del mantell nival
El gruix del mantell nival segueix minvant per la fusió, entre 4-6 centímetres per dia. A l'Aran-Franja
Nord de la Pallaresa el mantell es manté esquiable a 1600-1700 metres en orientacions nord i a
2000-2200 metres en orientacions sud. Els gruixos al terra encara superen la mitjana i oscil•len entre
210-270 centímetres a 2200 metres. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa és esquiable per
damunt de 1800 metres en obagues i de 2100 metres a les solanes. Els gruixos també estan per sobre
de la mitjana; per sobre de 2300 metres oscil•len entre 60-210 centímetres.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 19/04/2014
No hi ha canvis en l’estat del mantell fins ben bé dissabte a la tarda, en què hi podrà haver xàfecs, de
neu als cims. De moment seguim amb una situació de primavera avançada amb temps anticiclònic.
Procés de fusió de dia i regel de nit. Les temperatures ja no han pujat més (màximes de dimecres
entre 8 i 11 graus a 2300 m i mínimes d’avui dijous una mica més baixes, valors entre 2 i 3 graus). El
regel nocturn és efectiu; el mantell al matí es troba encrostat en superfície i s’estova a mig matí a les
solanes i es manté en obagues a cotes altes gran part del dia. A partir de mig matí, seran possibles
allaus petites de fusió en vessants assolellats a qualsevol cota de mida petita, suficients per colgar
una persona; a les obagues, a l’Aran, hi pot haver alguna allau de placa de fons, molt localment amb
capacitat de malmetre un vehicle. Per sota de 2300 metres, aproximadament, les crostes internes
estan molt afeblides i el mantell és tou fins la base; les crostes internes es mantenen en vessants obacs
per sobre de 2300-2400 metres, però els 20-30 centímetres superficials s’estovaran fàcilment per fusió
a migdia. Caldrà evitar les hores de màxima insolació i circular per zones de trampa com canals i
zones deprimides per sota de vessants assolellats a partir de mig matí. Les orientacions est i sud
són les primeres en estovar-se, després les oest, mentre que les nord són les que menys s’estoven,
especialment per sobre de 2400 metres. El perill d’allaus és MODERAT (2) durant gran part del dia,
mentre que de matinada i fins mig matí el perill baixa a FEBLE (1) per efecte del regel.
Predicció meteorològica per mitjà termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
Temps anticiclònic amb pocs núvols. Hi haurà regel de nit i fusió superficial des de mig matí. Bona
estabilitat als matins, deteriorant-se al llarg del dia per la insolació. Evolució del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 19/04/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 19/04/2014

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 22/04/2014

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 22/04/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2).

Pallaresa

MODERAT (2).

Distribució del mantell nival
La fusió del mantell ha disminuït respecte a dies passats (3-5 centímetres). A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa
el mantell es manté esquiable a 1700 metres en orientacions nord i a 2000-2200 metres en orientacions sud. Els
gruixos al terra encara superen la mitjana i oscil•len entre 200-260 centímetres a 2200 metres. A la RibagorçanaVall Fosca i a la Pallaresa és esquiable per damunt de 1800 metres en obagues i de 2100 metres a les solanes.
Els gruixos també estan per sobre de la mitjana; per sobre de 2300 metres oscil•len entre 60-200 centímetres.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 22/04/2014
Fins al vespre de dissabte no hi haurà canvis en l’estat del mantell; el temps anticiclònic donarà pas a pluges,
tempestes i neu a cotes altes amb vents de sud-oest i oest. De moment, avui dissabte les temperatures han
baixat de matinada una mica respecte a dies passats (valors entre 1 i -1 graus a 2300 metres) i hi ha hagut
regel, menys efectiu a l’Aran on hi ha hagut una mica de núvols. Per als propers dies, es tendeix a la desaparició
del regel durant la nit, ja que els cels estaran coberts. A més, el mantell s’humitejarà i estovarà degut a xàfecs i
tempestes a qualsevol hora durant el diumenge; la cota de neu anirà baixant d’uns 2400 metres fins a 1700-2000
metres. En aquestes condicions augmenta la probabilitat d’allaus de fusió per sota de 2500 metres el diumenge
per les pluges. Dilluns de matinada podria haver regel (en cas que el cel s’assereni) amb una major estabilitat
del mantell al matí per la formació de crostes, que fondrien novament a mig matí amb xàfecs i pluges per sota
de 2000 metres. Des de diumenge, per damunt de 2500 metres el mantell tindrà condicions més hivernals amb
neu recent humida i formació d’algunes plaques de vent petites sota colls i carenes orientades a est i nord. Avui
dissabte, la situació serà similar a la d’ahir divendres: possibles allaus petites de fusió a mesura que avanci el dia
per efecte del sol amb perill d’allaus MODERAT (2). Diumenge, dilluns i dimarts, el perill d’allaus serà MODERAT
(2) per probables allaus petites de fusió per sota de 2500 metres durant tot el dia i possibles allaus de placa
locals a cotes molt altes. Les allaus seran de mida suficient per colgar una persona. Durant tots aquests dies, a
l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa augmenta la probabilitat d’alguna allau de lliscament des del terra en vessants
obacs per sota de 2400 metres, amb suficient força per malmetre un vehicle. En cas que les pluges i nevades
superin els 30-50 litres per metre quadrat el perill d’allaus augmentaria a MARCAT (3); per tant, cal un seguiment
acurat de les condicions meteorològiques.
Predicció meteorològica per mitjà termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
El temps serà inestables amb xàfecs i tempestes irregulars. Les condicions del mantell variaran molt d’un moment
a l’altre per efecte de les pluges, augmentant el perill d’allaus. Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT.
El proper butlletí s'emetrà el dia 22/04/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 22/04/2014

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 23/04/2014

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 23/04/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2).

Pallaresa

MODERAT (2).

Distribució del mantell nival
Les pluges dels darrers dies han modificat la distribució del mantell. A tots els sectors el mantell es
presenta continu per sobre dels 2100 metres en nord i dels 2200 metres en sud. Per sota pot haverhi una lleu enfarinada pel desplom de neu en moments de pluja d’ahir i avui matí. Els gruixos al terra
encara superen la mitjana i oscil•len entre 200-260 centímetres a 2200 metres. A la Ribagorçana-Vall
Fosca i a la Pallaresa els gruixos també estan per sobre de la mitjana; per sobre de 2300 metres
oscil•len entre 60-200 centímetres.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 23/04/2014
Ahir dilluns, a 2200 metres, es van donar precipitacions d’entre 5 i 16 mm a tots els sectors, excepte
a l’extrem nord de l’Aran on sols van caure 3 mm. Avui pel matí la humitat seguia sent força elevada
i també ha plogut, fins a 1 mm a la mateixa cota. A partir dels 2300 metres aquestes precipitacions
han estat en forma de neu recent humida i en alguns cassos en forma de neu granulada. Per sota dels
2300-2400 metres la neu s’ha humitejat i es poden donar allaus de fusió que afectin la part superior
del mantell. La mida d’aquestes allaus pot ser suficient per enterrar una persona. A més, en algunes
solanes i obagues de cota baixa ( per sota dels 2200 metres) de l’Aran-Franja nord de la Pallaresa
poden afectar tot el gruix de neu i donar pas a allaus de fons. Per sobre dels 2400 metres poden
caure de forma espontània allaus de neu recent humida en pendents de més de 35º. Aquestes allaus,
en llocs de trampa com canals i zones deprimides, poden tenir conseqüència sobre les persones. El
perill d’allaus a tots els sectors és MODERAT (2), tot i així la nit d’avui dimarts i durant la matinada de
dimecres el regel nocturn estabilitzarà el mantell nival per l’encrostament superficial.
Predicció meteorològica per mitjà termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
Es preveu temps inestable per dijous amb descens de la temperatura i precipitacions que poden fer
augmentar el perill a la majoria de sectors. Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT.
El proper butlletí s'emetrà el dia 23/04/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 23/04/2014

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 24/04/2014

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 24/04/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2) passant progressivament a MARCAT (3) dijous.

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2) passant progressivament a MARCAT (3) dijous.

Pallaresa

MODERAT (2) passant progressivament a MARCAT (3) dijous.

Distribució del mantell nival
Les pluges dels darrers dies han modificat la distribució del mantell. A tots els sectors el mantell es
presenta continu per sobre dels 2100 metres en nord i dels 2200 metres en sud. Per sota pot haverhi una lleu enfarinada pel desplom de neu en moments de pluja d’ahir i avui matí. Els gruixos al terra
encara superen la mitjana i oscil•len entre 200-260 centímetres a 2200 metres. A la Ribagorçana-Vall
Fosca i a la Pallaresa els gruixos també estan per sobre de la mitjana; per sobre de 2300 metres
oscil•len entre 60-200 centímetres.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 24/04/2014
Ahir dimarts, a 2200 metres, es van donar precipitacions d’entre 3 i 10 mm a tots els sectors, excepte
a l’extrem nord de l’Aran pràcticament no va ploure. Al igual que ahir, les precipitacions han estat de
neu per sobre dels 2300 metres en forma de neu recent humida. En alguns cassos aquesta neu s’ha
dipositat per sobre de neu granulada. Per sota dels 2300-2400 metres la neu continua humitejant-se i
es poden donar allaus de fusió que afectin la part superior del mantell. La mida d’aquestes allaus pot ser
suficient per enterrar una persona. A més, en algunes solanes i obagues de cota baixa ( per sota dels
2200 metres) de l’Aran-Franja nord de la Pallaresa poden afectar tot el gruix de neu i donar pas a allaus
de fons. Per sobre dels 2400 metres poden caure de forma espontània allaus de neu recent humida
en pendents de més de 35º. Aquestes allaus, en llocs de trampa com canals i zones deprimides,
poden tenir conseqüència sobre les persones. El perill d’allaus a tots els sectors és MODERAT (2)
avui dimecres, però amb les precipitacions previstes per demà dimecres que s’intensificaran sobretot
a la tarda el perill passarà a MARCAT (3) per la formació de plaques en vessants nord i est, degut
al vent del sud-oest.
Predicció meteorològica per mitjà termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
De cara a divendres amb la previsió de retenció de nord, seguirà nevant amb temperatures baixes a
l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa. Evolució del perill: EN LLEU AUGMENT a l’Aran, ESTACIONARI
a la resta.
El proper butlletí s'emetrà el dia 24/04/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 24/04/2014

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 25/04/2014

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 25/04/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

MARCAT (3).

Pallaresa

MARCAT (3).

Distribució del mantell nival
Les pluges dels darrers dies han modificat la distribució del mantell. A tots els sectors el mantell es
presenta continu per sobre dels 2100 metres en nord i dels 2200 metres en sud. Els gruixos al terra
encara superen la mitjana i oscil•len entre 200-260 centímetres a 2200 metres. A la Ribagorçana-Vall
Fosca i a la Pallaresa els gruixos també estan per sobre de la mitjana; per sobre de 2300 metres
oscil•len entre 60-200 centímetres.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 25/04/2014
Ahir es van tornar a donar xàfecs per la tarda. Avui dijous pel matí ha començat a ploure amb
la cota de neu alta, uns 2400 metres. Aquestes pluges s’intensificaran per la tarda, quan donaran
acumulacions destacables que humitejaran el mantell, sobretot per sota dels 2400 metres. L a neu
continua humitejant-se. S’espera que es donin allaus de fusió de forma espontània i de mida suficient
per enterrar una persona, localment fins i tot per malmetre un cotxe en llocs on prèviament hi hagin
sobreacumulacions (per exemple a les obagues). Cal evitar les zones de trampa on les conseqüències
són majors. Per sobre dels 2400 metres seran possibles allaus de neu recent humida de mida suficient
per enterrar una persona. Amb el descens de temperatura de demà i amb l’entrada de nord el patró
canviarà: per sota de 2400 metres la neu iniciarà un regel i per tant s’iniciarà l’estabilització. Per sobre
es formaran plaques de vent inicialment en vessants obacs i progressivament, amb el vent del nord,
se’n formaran en sud i est. Aquestes plaques podran caure al pas d’un grup de persones però localment
no es descarta que puguin caure al sol pas d’un esquiador en algun lloc molt favorable ,com per
exemple en relleus convexos per sobre de 35º sota colls i carenes. El perill d’allaus a tots els sectors
és MARCAT (3).
Predicció meteorològica per mitjà termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
Es preveuen algunes precipitacions en nord pel cap de setmana. Evolució del perill: EN DESCENS
excepte a l’Aran on podrà mantenir-se ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 25/04/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 25/04/2014

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 26/04/2014

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 26/04/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2).

Pallaresa

MODERAT (2).

Distribució del mantell nival
El mantell nival es presenta directament continu en sud des dels 2300, i dels 2200 en nord. Hi ha una
enfarinada d’ahir a cotes més baixes però que dura poc ja que cau directament sobre el terra. Els
gruixos al terra encara superen la mitjana i oscil•len entre 200-260 centímetres a 2200 metres. A la
Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa els gruixos també estan per sobre de la mitjana; per sobre de
2300 metres oscil•len entre 60-200 centímetres.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 26/04/2014
Ahir es van donar precipitacions intenses que van acumular entre 20-30 mm a 2200 metres. Aquestes
nevades van ser inicialment amb vent del sud i en forma de pluja fins dalt dels cims, sobretot a l’Aran,
on la temperatura alta va durar fins que no va canviar al patró a nord. A la Ribagorçana- Vall Fosca es
van acumular fins a 15 cm de neu recent a 2400-2500 metres. Amb l’entrada de nord està fent rufaca i
encara segueix precipitant al vessant nord avui divendres matí. El mantell nival es presenta o bé podrit
i tou o bé compactat amb diverses crostes internes. La neu podrida, amb el descens de la temperatura
es va encrostant. Pel que fa a cotes altes, per sobre dels 2400-2500 metres les precipitacions d’ahir i
les d’avui, tant sols a l’extrem nord, han acumulat una petita capa de neu recent damunt de nevades
de darrers dies. El vent està formant, amb aquesta neu, plaques de vent sota colls i carenes, que
si bé poden caure al pas d’un grup de persones, també ho poden fer puntualment al pas d’un sol
esquiador en relleu convex de més de 35º. Les orientacions més afectades són les sud i est i les
obagues arrecerades. A tots els sectors el perill és MODERAT (2).
Predicció meteorològica per mitjà termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
Noves precipitacions pel cap de setmana. Evolució del perill: EN LLEU AUGMENT.
El proper butlletí s'emetrà el dia 25/04/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 26/04/2014

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 28/04/2014

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 28/04/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2).

Pallaresa

MODERAT (2).

Distribució del mantell nival
El mantell nival es presenta directament continu en sud des dels 2300 metres, i dels 2200 metres en
nord. Els gruixos al terra encara superen la mitjana i oscil•len entre 200-260 centímetres a 2200 metres
a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa els gruixos també
estan per sobre de la mitjana; per sobre de 2300 metres oscil•len entre 60-200 centímetres.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 28/04/2014
Durant el dia d’ahir es van produir precipitacions que a cotes altes, amb la suma dels darrers
dies, arriben fins a 30 cm de neu recent. El vent de nord va formar noves plaques en orientacions
principalment sud. El descens de temperatures que es va produir durant el dia d’ahir i la nit, en general
serena, ha afavorit el regel superficial del mantell. Internament, el mantell nival es presenta o bé podrit
i tou o bé compactat amb diverses crostes internes. A cotes altes, per sobre dels 2400-2500 m, on la
neu recent de les darreres nevades és més transportable, el vent ha format plaques, especialment sota
colls i carenes, que si bé poden caure al pas d’un grup de persones, també ho poden fer puntualment
al pas d’un sol esquiador. En general aquestes plaques s’espera que siguin de mida petita, però poden
enterrar a una persona si el terreny és favorable. Les orientacions més afectades són les sud i est i les
obagues arrecerades. El descens de temperatures i el cel cobert, que s’espera a partir de la tarda d’avui
dissabte, afavorirà el regel del mantell i, per tant, l’estabilitat interna. Les nevades recents previstes
per la tarda d’avui dissabte i fins demà al matí, junt amb el vent moderat de nord-oest, formaran noves
plaques de vent, en general petites, localitzades a sotavent de colls i carenes. A partir de mig matí de
diumenge no es descarta la caiguda de purgues de neu recent humida en pendents drets orientats a
sud a causa de la radiació solar. A tots els sectors el perill és MODERAT (2).
Predicció meteorològica per mitjà termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
Les condicions canviants, típiques de primavera, mantindran l’actual situació de perill. Evolució del
perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 28/04/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 28/04/2014

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 29/04/2014

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 29/04/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1).

Pallaresa

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
El mantell nival es presenta directament continu en sud des dels 2300 metres, i dels 2200 metres en
nord. Els gruixos al terra encara superen la mitjana i oscil•len entre 200-250 centímetres a 2200 metres
a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa els gruixos també
estan per sobre de la mitjana; per sobre de 2300 metres oscil•len entre 60-200 centímetres.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 29/04/2014
Durant el cap de setmana les temperatures han baixat força i diumenge es van mantenir sota zero
durant tota la jornada per sobre de 2300 metres. Va caure alguna nevada la tarda de dissabte per sobre
de 1800 metres (5-10 centímetres a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, entre 1-5 centímetres a la resta)
amb vents moderats de nord. Avui dilluns es manté ennuvolat a l’Aran i amb creixement d’algunes
nuvolades a la resta; les mínimes han estat baixes amb valors entre -5 i -6 graus a 2300 metres,
però les màximes ja seran positives. Per demà dimarts, les temperatures es mantindran a ratlla i el
procés predominant dilluns i dimarts serà el de fusió-regel a tots els sectors. En aquestes condicions, a
l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el vent ha format algunes plaques de vent, especialment sota colls
i carenes, que si bé poden caure al pas d’un grup de persones, també ho poden fer puntualment al
pas d’un sol esquiador. En general aquestes plaques s’espera que siguin de mida petita, però poden
enterrar a una persona si el terreny és favorable. Les orientacions més afectades són les sud i est
i les obagues arrecerades. En ullades de sol també hi haurà purgues de neu humida en vessants
assolellats. Per sota d’aquesta neu recent apareix la crosta marró, molt endurida. El perill d’allaus és
MODERAT (2). A la resta de sectors, en superfície predomina un mantell fortament encrostat i tan
sols s’espera alguna purga de neu humida en vessants assolellats al centre del dia. Es mantindrà el
procés de fusió-regel avui dilluns i demà dimarts, amb un encrostament molt efectiu i una fusió molt
superficial que tan sols estovarà els primers centímetres. El perill és FEBLE (1) a la Ribagorçana-Vall
Fosca i a la Pallaresa.
Predicció meteorològica per mitjà termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
Els propers dies es mantindran amb una tònica molt similar de regel efectiu de nit i estovament lleuger
de la neu per fusió durant el dia, especialment als vessants assolellats. Seran possibles purgues de
neu humida a partir de migdia. Evolució del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 29/04/2014

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya Parc de Montjuïc
08038 Barcelona Tel. 93 553 84 30 Fax 93 553 84 40
e-mail: allaus@icgc.cat http://www.icgc.cat
InfoBPA.BPA v2

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

- 138 / 157 -

1 /1

Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 29/04/2014

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 30/04/2014

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 30/04/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1).

Pallaresa

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
El mantell nival es presenta directament continu en orientacions sud des dels 2300 metres, i dels 2200 metres
en orientacions nord. Des de dissabte, la fusió s’ha mantingut a ratlla i hi hagut un increment dels gruixos per
sobre de 2400 metres. Els gruixos al terra encara superen la mitjana i oscil•len entre 200-250 centímetres a 2200
metres a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa els gruixos també estan
per sobre de la mitjana; per sobre de 2300 metres oscil•len entre 60-200 centímetres.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 30/04/2014
Des del cap de setmana les temperatures són baixes; ahir dilluns es van mantenir sota zero tot el dia per sobre
de 2500 metres a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, mentre que a l’Aran-Franja nord de la Pallaresa van
ser negatives tota la jornada per sobre de 2200 metres amb algunes nevades febles per sobre de 2000 metres
(1-5 litres per metre quadrat) per la retenció de nord. Avui dimarts, les mínimes han pujat (valors entre -1 i -2
graus) i les temperatures seran positives des de mig matí amb més insolació que ahir dilluns, però creixeran
nuvolades per la tarda. En aquestes condicions, a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el vent amb les nevades
que han anat caient des de divendres ha format algunes plaques de vent a cotes altes, especialment sota colls
i carenes, que si bé poden caure al pas d’un grup de persones, també ho poden fer puntualment al pas d’un sol
esquiador. En general aquestes plaques s’espera que siguin de mida petita, però poden enterrar a una persona
si el terreny és favorable. Les orientacions més afectades són les sud i est i les obagues arrecerades. Per la
insolació també hi haurà purgues de neu humida en vessants assolellats. Per sota d’aquesta neu recent apareix
la crosta marró, molt endurida. El perill d’allaus és MODERAT (2). A la resta de sectors, en superfície predomina
un mantell fortament encrostat i tan sols s’espera alguna purga de neu humida en vessants assolellats al centre
del dia. Es mantindrà el procés de fusió-regel avui dimarts i demà dimecres, amb un encrostament molt efectiu
i una fusió superficial que tan sols estovarà els primers centímetres. El perill és FEBLE (1) a la RibagorçanaVall Fosca i a la Pallaresa.
Predicció meteorològica per mitjà termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
Els propers dies es mantindran amb una tònica molt similar de regel efectiu de nit i estovament lleuger de la neu
per fusió durant el dia, especialment als vessants assolellats. Seran possibles purgues de neu humida a partir
de mig dematí. Evolució del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 30/04/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 30/04/2014

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 02/05/2014

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 02/05/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1).

Pallaresa

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
El mantell nival es presenta bastant continu en orientacions sud des dels 2300 metres, i dels 2200 metres en
orientacions nord. Ahir dimarts la fusió va fer disminuir els gruixos en uns 5 centímetres. Els gruixos al terra encara
superen la mitjana i oscil•len entre 200-240 centímetres a 2200 metres a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa. A
la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa els gruixos també estan per sobre de la mitjana; per sobre de 2300
metres oscil•len entre 60-200 centímetres.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 02/05/2014
Des del cap de setmana les temperatures mínimes estan sota zero per damunt de 2200 metres i les màximes
es mouen al voltant dels 5º graus a 2300 metres, amb nuvolositat d’evolució diürna. De nit hi ha un bon regel,
especialment a cotes altes on els cels estan més serens, mentre que a cotes baixes i mitges hi ha més nuvolositat
i humitat i el mantell es manté més tou i humit tot el dia. Ahir dimarts els xàfecs de tarda van ser més abundants
però amb poca precipitació (2-4 litres per metre quadrat, en forma de neu per sobre de 2200-2400 metres). Avui
el dia serà similar, amb tendència a un lleuger refredament a cotes altes, i amb xàfecs de tarda dimecres i dijous.
En aquestes condicions, a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa la neu recent a cotes altes s’humiteja, però el vent
ha format els darrers dies alguna placa de vent a cotes altes, especialment sota colls i carenes, que poden caure
al pas d’un grup de persones. En general aquestes plaques s’espera que siguin de mida petita, però poden
enterrar a una persona si el terreny és favorable. Les orientacions més afectades són les obagues arrecerades.
Per la insolació també hi haurà purgues de neu humida en vessants assolellats, que ja són la majoria. Per sota
d’aquesta neu recent apareix la crosta marró, endurida a cotes altes. Encara hi ha prou gruix perquè a cotes
mitges de vessants obacs pugui caure alguna allau de lliscament des del terra en hores diürnes. El perill d’allaus
és MODERAT (2) a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa. A la resta de sectors, en superfície predomina un mantell
fortament encrostat i tan sols s’espera alguna purga de neu humida en vessants assolellats al centre del dia. Es
mantindrà el procés de fusió-regel avui dimecres i demà dijous, amb un encrostament molt efectiu a cotes altes
i una fusió superficial que tan sols estovarà els primers centímetres. El perill és FEBLE (1) a la RibagorçanaVall Fosca i a la Pallaresa.
Predicció meteorològica per mitjà termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
Atenció el divendres, ja que les condicions seran de ple hivern amb nevades baixant de cota i transport de neu
per vent fort a cotes altes, amb temperatures baixes. Formació de plaques de vent quan comenci a nevar, en
orientacions sud i est sota colls i carenes. Evolució del perill: EN AUGMENT A COTES ALTES.
El proper butlletí s'emetrà el dia 02/05/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 02/05/2014

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 05/05/2014

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 05/05/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3).

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 nival cobrirà el terra per sobre dels 1600 metres a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, retirant-se
novament durant diumenge. Durant dissabte és esquiable en orientacions sud des dels 2300 metres, i dels 1800
metres en orientacions nord. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el mantell és bastant continu per sobre
de 2300 metres en orientacions sud i de 2200 metres en les nord. Els gruixos al terra superen la mitjana i oscil•len
entre 200-240 centímetres a 2200 metres a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a
la Pallaresa els gruixos també estan per sobre de la mitjana; per sobre de 2300 metres oscil•len entre 60-200
centímetres.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 05/05/2014
Dijous a la nit ha canviat el temps amb l’arribada de nevades amb vent de nord-oest i descens de la temperatura
que afecta l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa i s’estendrà a l’extrem nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la
Pallaresa. Avui divendres al matí les temperatures volten els -3 a -4 graus a 2200 metres amb cels coberts i
nevant a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa. La nevada es pot mantenir fins dissabte a migdia i acumular de
l’ordre de 20-30 centímetres a cota alta; la cota de neu es preveu al voltant de 1600-1700 metres, pujant al
final; el vent moderat a fort de component nord formarà abundants plaques de vent, sobretot en orientacions
est i sud que es desprendran fàcilment al pas d’una persona. Les allaus seran de mida petita però suficient per
colgar una persona. Diumenge augmentarà la probabilitat d’allaus de neu recent humida, degut a la insolació i
a un fort augment de les temperatures. El perill d’allaus és MARCAT (3) tot el cap de setmana a l’Aran-Franja
Nord de la Pallaresa, en funció de la intensitat de la nevada i especialment en cas que caiguin de l’ordre de
20-30 centímetres. A l’extrem nord de la Ribagorçana-Vall Fosca el perill augmentarà a MODERAT (2) degut a
la nevada, molt més feble i amb vent molt fort de nord, que formarà alguna placa de vent fràgil però aïllada sota
colls i carenes en orientacions est i sud. A la resta d’aquests dos sectors, sense nevada i amb vent molt fort, el
mantell s’encrostarà encara més que dies enrere i tan sols a migdia hi pot haver alguna purga de neu humida.
El perill d’allaus es mantindrà en FEBLE (1).
Predicció meteorològica per mitjà termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
A partir de dilluns tornarà la situació primaveral de fusió de dia i regel de nit amb dies clars, sense precipitacions
i temperatures suaus. Probabilitat d’allaus de fusió a l’Aran i força estable a la resta. Evolució del perill:
ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 08/05/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 08/05/2014

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 09/05/2014

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 09/05/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

FEBLE (1). MODERAT (2) a migdia.

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1). MODERAT (2) a migdia.

Pallaresa

FEBLE (1). MODERAT (2) a migdia.

Distribució del mantell nival
A 2300 metres, els gruixos de neu al terra han baixat uns 20 centímetres des de diumenge; els gruixos
oscil•len entre 160-220 centímetres a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa i entre 40-180 centímetres a
la resta. Els gruixos encara són superiors als habituals. En vessants assolellats hi ha neu al terra per
sobre de 2200 metres, de forma discontínua, més continu per sobre de 2600 metres. A les obagues
és present per sobre de 1800 metres a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, continu per sobre de 2000
metres; a la resta de sectors és present per sobre de 2000 metres, però de forma contínua per sobre
de 2300 metres.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 09/05/2014
Des del cap de setmana no ha tornat a nevar. Només hi ha hagut alguns xàfecs febles ahir dimecres,
1-5 litres per metre quadrat, d’aigua fins als cims ja que durant la setmana les temperatures s’han
recuperat fins a valors, a 2200 metres, de 11-13 graus a migdia i mínimes avui dijous entre 3 a 5 graus.
Els cels ennuvolats de nit han evitat que el mantell es regeli ben bé des de dimarts, únicament per
damunt de 2700-2800 metres es presenta més endurit al matí. Tant avui dijous com demà divendres,
el mantell ràpidament s’estova al llarg de la jornada i és possible alguna allau petita de fusió en
orientacions assolellades; també és possible alguna allau de lliscament a l’Aran-Fran Nord de la
Pallaresa en obagues per sobre de 2200 metres. El perill d’allaus és FEBLE (1) augmentant a migdia
a MODERAT (2) per fusió.
Predicció meteorològica per mitjà termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
Dissabte encara pujarà més la temperatura, però diumenge hi haurà un descens apreciable. Fins
diumenge els possibles xàfecs de tarda seran d’aigua fins als cims, mentre que diumenge pot nevar
una mica per sobre de 2400 metres. La fusió seguirà afectant amb força el mantell amb la conseqüent
possibilitat d’allaus petites de fusió. EVOLUCIÓ DEL PERILL: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 09/05/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 09/05/2014

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 12/05/2014

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 12/05/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

FEBLE (1). MODERAT (2) a migdia.

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1). MODERAT (2) a migdia.

Pallaresa

FEBLE (1). MODERAT (2) a migdia.

Distribució del mantell nival
A 2300 metres, els gruixos de neu al terra han baixat uns 25-30 centímetres des de diumenge passat;
els gruixos oscil•len entre 140-210 centímetres a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa i entre 40-170
centímetres a la resta. Els gruixos encara són superiors als habituals. En vessants assolellats hi ha
neu al terra per sobre de 2200 metres, de forma discontínua, més contínua per sobre de 2600 metres.
A les obagues és present per sobre de 1800 metres a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, continu per
sobre de 2000 metres; a la resta de sectors és present per sobre de 2000 metres, però de forma
contínua per sobre de 2300 metres.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 12/05/2014
Des del cap de setmana no ha tornat a nevar. Només hi ha hagut alguns xàfecs febles dimecres
i dijous, inferiors a 10 litres per metre quadrat, d’aigua fins als cims ja que durant la setmana les
temperatures s’han recuperat fins a valors, a 2200 metres, de 11-13 graus a migdia i mínimes avui
divendres entre 3 a 5 graus. Els cels mig ennuvolats de nit no afavoreixen que el mantell es regeli,
únicament per damunt de 2700-2800 metres es presenta més endurit al matí. Tant avui divendres
com durant el cap de setmana la situació serà similar, amb temperatures altes i xàfecs d’aigua fins
als cims, encara que diumenge podria baixar la cota a última hora cap als 2800 metre o menys. En
aquestes condicions, el mantell ràpidament s’estova al llarg de la jornada i és possible alguna allau
petita de fusió en orientacions assolellades i a cotes mitges de les obagues, on és possible alguna
allau de lliscament a l’Aran-Fran Nord de la Pallaresa. El perill d’allaus és FEBLE (1) augmentant a
migdia a MODERAT (2) per fusió.
Predicció meteorològica per mitjà termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
A partir de diumenge hi haurà un descens apreciable de la temperatura i més xàfecs, que ja seran
en forma de neu a cotes altes. A principi de la setmana vinent a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa
estarà més ennuvolat i és difícil que el mantell es regeli, però a la Ribagorçana-Vall Fosca i la Pallaresa
és probable que el mantell estigui ben regelat a primera hora del matí. EVOLUCIÓ DEL PERILL:
ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 15/05/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 15/05/2014

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 16/05/2014

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 16/05/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

FEBLE (1).

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1).

Pallaresa

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
A 2300 metres, els gruixos de neu al terra han baixat menys que durant la setmana passada, uns
10 centímetres des de diumenge passat; els gruixos oscil•len entre 120-190 centímetres a l’AranFranja Nord de la Pallaresa i entre 30-150 centímetres a la resta. Els gruixos encara són superiors als
habituals. En vessants assolellats hi ha neu al terra per sobre de 2200 metres, de forma discontínua,
més contínua per sobre de 2600 metres. A les obagues és present per sobre de 2000 metres a l’AranFranja Nord de la Pallaresa, continu per sobre de 2200 metres; a la resta de sectors és present per
sobre de 2200 metres, però de forma contínua per sobre de 2400 metres.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 16/05/2014
Durant el cap de setmana hi va haver alguns xàfecs d’aigua fins a cotes altes, afavorint la fusió del
mantell i fent-lo desaparèixer de cotes mitges. Des del dilluns les temperatures han baixat força amb
nevades febles la matinada de dimarts per sobre de 1800 metres (4-6 centímetres amb neu granulada
a 2300 metres) i temps plenament hivernal (jornada sota zero per sobre de 2200 metres). Avui dijous
es manté el temps fred però assolellat, amb alguns núvols baixos a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa;
les mínimes de la matinada de dijous han oscil•lat entre -3 i -5 graus, amb màximes de dimecres entre
3 i 5 graus. El regel del mantell és fort al matí i s’estova lleugerament a totes les cotes durant el dia,
començant per les sud i més tard ho fan les obagues. El mantell està endurit internament i només són
possibles algunes purgues per fusió a partir de mig matí. EL perill d’allaus és FEBLE (1).
Predicció meteorològica per mitjà termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
Durant els propers dies es mantindrà el temps fresc amb cels poc ennuvolats i amb regel efectiu
del mantell pels matins. Possibilitat de purgues des de mig matí a totes les orientacions. Avançat el
diumenge la situació anirà canviant amb pujada de temperatura i humitat per entrada de vents de sud.
EVOLUCIÓ DEL PERILL: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 16/05/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 16/05/2014

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 18/05/2014

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 18/05/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

FEBLE (1).

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1).

Pallaresa

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
A 2300 metres, els gruixos de neu al terra han baixat menys que durant la setmana passada, uns
15 centímetres des de diumenge passat; els gruixos oscil•len entre 120-190 centímetres a l’AranFranja Nord de la Pallaresa i entre 30-140 centímetres a la resta. Els gruixos encara són superiors als
habituals. En vessants assolellats hi ha neu al terra per sobre de 2200 metres, de forma discontínua,
més contínua per sobre de 2600 metres. A les obagues és present per sobre de 2000 metres a l’AranFranja Nord de la Pallaresa, continu per sobre de 2200 metres; a la resta de sectors és present per
sobre de 2200 metres, però de forma contínua per sobre de 2400 metres.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 18/05/2014
Durant el cap de setmana passat hi va haver alguns xàfecs d’aigua fins a cotes altes, afavorint la
fusió del mantell i fent-lo desaparèixer de cotes mitges. Des del dilluns les temperatures han baixat
força amb nevades febles la matinada de dimarts per sobre de 1800 metres (4-6 centímetres amb neu
granulada a 2300 metres) i temps plenament hivernal (jornada sota zero per sobre de 2200 metres).
Avui divendres es manté el temps fresc però assolellat; les mínimes de la matinada de divendres ja
han pujat, però encara són negatives (entre -1 i -3 graus), amb màximes el dijous entre 4 i 6 graus.
El regel del mantell és fort al matí i s’estova lleugerament a totes les cotes durant el dia, començant
per les sud i més tard ho fan les obagues. El mantell està endurit internament i només són possibles
algunes purgues per fusió a partir de mig matí. EL perill d’allaus és FEBLE (1). Diumenge la calor es
notarà més i les purgues seran més freqüents.
Predicció meteorològica per mitjà termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
A partir de diumenge, les temperatures seran més altes i el regel nocturn és possible que desaparegui,
tant perquè les temperatures seran positives com per un augment de la nuvolositat. Proliferaran
els xàfecs, d’aigua fins als cims. El mantell s’estovarà per fusió i podrà reaparèixer alguna allau de
lliscament a les obagues de l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, com va passar la setmana passada.
EVOLUCIÓ DEL PERILL: ESTACIONARI o en LLEUGER AUGMENT.
El proper butlletí s'emetrà el dia 22/05/2014

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya Parc de Montjuïc
08038 Barcelona Tel. 93 553 84 30 Fax 93 553 84 40
e-mail: allaus@icgc.cat http://www.icgc.cat
InfoBPA.BPA v2

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

- 145 / 157 -

1 /1

Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 22/05/2014

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 23/05/2014

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 23/05/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

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

Ribagorçana-Vall Fosca

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

Pallaresa

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
A 2300 metres, els gruixos de neu al terra han baixat poc a poc, uns 20 centímetres des de diumenge
passat; els gruixos oscil•len entre 100-170 centímetres a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa i entre
20-120 centímetres a la resta. Els gruixos encara són superiors als habituals. En vessants assolellats
hi ha neu al terra per sobre de 2400 metres, de forma discontínua, més contínua per sobre de 2600
metres. A les obagues és present per sobre de 2000-2100 metres a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa,
continu per sobre de 2200 metres; a la resta de sectors és present per sobre de 2300 metres, però
de forma contínua per sobre de 2500 metres.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 23/05/2014
El temps ha tornat a valors més propis d’abril amb nevades intermitents i descens de temperatures.
Aquestes són negatives de nit per sobre de 2200 metres i les precipitacions han estat abundants,
especialment des de dimarts, entre 40-75 litres per metre quadrat a la Ribagorçana-Vall Fosca i al
sud de l’Aran, de neu per sobre de 2500 metres. Els vents han estat molt forts del sud, de fins a
110 kilòmetres per hora. A la matinada d’avui dijous, les mínimes a 2500 metres han baixat fins a -5
graus. Per avui dijous i demà divendres els xàfecs seran més locals però el vent de sud es mantindrà
fort a cotes altes. S’han format petites plaques de vent per sobre de 2500 metres en orientacions
nord, però del que cal estar pendents és de la possible caiguda de petites allaus de neu humida a
qualsevol orientació, especialment per sobre de 2500 metres, on el perill d‘allaus és MODERAT (2);
a les obagues encara hi ha prou gruix de neu perquè caigui alguna placa de fons. Per sota d’aquesta
cota el perill és FEBLE (1) ja que la disponibilitat de neu és força menor, amb molta discontinuïtat del
mantell en orientacions sud.
Predicció meteorològica per mitjà termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
Durant el cap de setmana, el temps continuarà inestable amb xàfecs de neu per sobre de 2000
metres i vents moderats. Per això, a cotes altes cal controlar el gruix de neu recent, que es pot
esllavissar fàcilment al ser neu força humida. EVOLUCIÓ DEL PERILL: ESTACIONARI o en LLEUGER
AUGMENT a cotes altes.
El proper butlletí s'emetrà el dia 23/05/2014

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya Parc de Montjuïc
08038 Barcelona Tel. 93 553 84 30 Fax 93 553 84 40
e-mail: allaus@icgc.cat http://www.icgc.cat
InfoBPA.BPA v2

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

- 146 / 157 -

1 /1

Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 23/05/2014

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 25/05/2014

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 25/05/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

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

Ribagorçana-Vall Fosca

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

Pallaresa

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
A 2300 metres, els gruixos de neu al terra han baixat poc a poc, uns 20 centímetres des de diumenge
passat; els gruixos oscil•len entre 100-170 centímetres a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa i entre
20-120 centímetres a la resta. Els gruixos encara són superiors als habituals. En vessants assolellats
hi ha neu al terra per sobre de 2400 metres, de forma discontínua, més contínua per sobre de 2600
metres. A les obagues és present per sobre de 2000-2100 metres a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa,
continu per sobre de 2200 metres; a la resta de sectors és present per sobre de 2300 metres, però
de forma contínua per sobre de 2500 metres.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 25/05/2014
El temps ha tornat a valors més propis d’abril amb nevades intermitents i descens de temperatures.
Aquestes són negatives de nit per sobre de 2200 metres i les precipitacions han estat abundants,
especialment des de dimarts, entre 40-75 litres per metre quadrat a la Ribagorçana-Vall Fosca i al
sud de l’Aran, de neu per sobre de 2500 metres. Els vents han estat molt forts del sud, de fins a 110
kilòmetres per hora. Per avui divendres els xàfecs seran més locals però el vent de sud es mantindrà
fort a cotes altes. S’han format petites plaques de vent per sobre de 2500 metres en orientacions
nord, però del que cal estar pendents és de la possible caiguda de petites allaus de neu humida a
qualsevol orientació, especialment per sobre de 2500 metres, on el perill d‘allaus és MODERAT (2);
a les obagues encara hi ha prou gruix de neu perquè caigui alguna placa de fons. Per sota d’aquesta
cota el perill és FEBLE (1) ja que la disponibilitat de neu és força menor, amb molta discontinuïtat del
mantell en orientacions sud.
Predicció meteorològica per mitjà termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
De cara a diumenge al vespre i dilluns, s’esperen nevades que poden baixar a cotes relativament
baixes, al voltant dels 1800 m, i que poden donar pas a formació de plaques de vent a les obagues.
EVOLUCIÓ DEL PERILL: LLEUGER AUGMENT a cotes altes.
El proper butlletí s'emetrà el dia 29/05/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 29/05/2014

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 30/05/2014

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 30/05/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

FEBLE (1).

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1).

Pallaresa

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
La cota de neu al terra va remuntant (present de forma discontínua en orientacions nord per sobre de
2100 metres i de 2300 metres en orientacions sud; més continu per sobre de 2400 metres), però els
gruixos a cotes altes s’estan increment, a partir de 2300 metres. Els gruixos a 2300 metres oscil•len
entre 110-180 centímetres a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa i entre 20-140 centímetres a la resta.
Els gruixos encara són superiors als habituals.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 30/05/2014
Des de fa uns 15 dies el temps és inestable amb xàfecs de neu per sobre de 2300 metres, que han
baixat fins a 1800 metres el dilluns, dia en què les temperatures van estar sota zero durant tota la
jornada per sobre de 2300 metres. Durant la setmana han caigut entre 30-50 litres per metre quadrat;
per sobre de 2300 metres s’han acumulat entre 10-20 centímetres de neu recent humida. Ahir dimecres
van caure entre 10-15 litres per metre quadrat amb cota de neu a 2300 metres i es van acumular entre
5-10 centímetres de neu recent humida; les temperatures són baixes, amb valors negatius de nit (entre
-1 i -2 graus de matinada i 5 a 6 graus a migdia). No hi ha transport de neu per vent. La neu recent es
va acumulant damunt de les congestes, mentre que la que cau al terra es fon. Internament el mantell
està endurit i és estable. És possible alguna purga o allau de neu recent humida per sobre de 2300
metres en llocs de fort pendent. El perill d’allaus és FEBLE (1). Aquesta situació es mantindrà durant
els propers dies ja que continuaran els xàfecs de neu i les temperatures baixes per l’època de l’any.
Predicció meteorològica per mitjà termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
Continuaran alguns xàfecs de neu per sobre de 2300 metres. Cal tenir precaució en pendents de més
de 35 graus on es vegi neu recent, ja que hi haurà purgues i alguna allau de neu recent humida a
qualsevol orientació. EVOLUCIÓ DEL PERILL: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 30/05/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 30/05/2014

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 05/06/2014

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 05/06/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

FEBLE (1).

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1).

Pallaresa

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
Tot i que la cota de neu al terra ha baixat fins a uns 2000 metres a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa,
pujarà ràpidament fins als 2200-2300 metres. A la resta de sectors hi ha neu al terra per sobre dels
2200-2300 metres en forma d’extenses congestes; és força continu per sobre de 2400 metres. Els
gruixos a cotes altes s’han incrementat durant la setmana, a partir de 2300 metres. Els gruixos a
2300 metres oscil•len entre 100-160 centímetres a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa i entre 20-130
centímetres a la resta. Els gruixos encara són força superiors als habituals.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 05/06/2014
Des de fa uns 15 dies el temps és inestable amb xàfecs de neu per sobre de 2300 metres, que han
baixat fins a 1800 metres alguns dies. Durant la setmana han caigut entre 30-60 litres per metre
quadrat; per sobre de 2300 metres s’han acumulat entre 10-20 centímetres de neu recent humida. Ahir
dijous van caure entre 5-10 litres per metre quadrat amb cota de neu a 2200 metres. Les temperatures
són baixes, amb valors negatius de nit (entre -1 i -2 graus de matinada i 4 a 6 graus a migdia). A la
matinada d’avui divendres hi ha hagut regel del mantell. La neu recent es va acumulant damunt de les
congestes, mentre que la que cau al terra es fon. No hi ha transport de neu per vent. Internament el
mantell està endurit i és estable. És possible alguna purga o allau de neu recent humida per sobre de
2200 metres en llocs de fort pendent. El perill d’allaus és FEBLE (1). Aquesta situació es mantindrà
durant el cap de setmana ja que continuaran els xàfecs de neu i les temperatures baixes per l’època
de l’any; entre dissabte i diumenge podria ploure sobre la neu recent (fins uns 2400 metres), fet que
facilitaria la caiguda de petites allaus de neu humida.
Predicció meteorològica per mitjà termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
Continuaran alguns xàfecs de neu per sobre de 2300 metres. Cal tenir precaució en pendents de més
de 35 graus on es vegi neu recent, ja que hi haurà purgues i alguna allau de neu recent humida a
qualsevol orientació. EVOLUCIÓ DEL PERILL: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 05/06/2014
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INFORMACIÓ NIVOLÒGICA
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Nota emesa el 03/06/2014

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
2014, o quan les condicions d'innivació així ho requereixin.
Al realitzar excursions en zones de muntanya on el mantell nival sigui present, observeu 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.
La innivació superior a l'habitual d'aquesta temporada al Pirineu Occidental afavorirà la presència de
congestes de neu durant l'estiu en llocs poc habituals. Per aquest motiu, cal dur material adient per evitar
relliscades.

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 24/07/14

PROBA................L'ambient hivernal amb nevades i vent es manté amb l'arribada d'un nou front del nordoest que està entrant a la matinada d'avui dijous. Fins les 09,00 h d'avui s'han acumulat 3-4 cm a 2200
m al Pirineu Occidental amb una pujada de temperatura de -11 a -5 graus, però tot i així serà una neu
fàcilment transportable pel vent de l'oest, que està bufant fluix a moderat a l'Aran i fort a la resta del
Pirineu. La nevada s'intensificarà al llarg de la jornada, però amb menys afecció cap a l'oriental.
Els gruixos totals de neu al terra varien entre 50-80 centímetres a l'Aran a 2300 metres; a la Pallaresa, a
la Ribagorçana-Vall Fosca i al Perafita-Puigpedrós entre 40-70 centímetres i tornen a augmentar cap al
Ter-Freser, on es registren els màxims, entre 50-90 centímetres a 2200 metres, amb sobreacumulacions
que superen el metre de gruix degut al transport pel vent. Les cotes altes, colls i carenes de tots els
sectors es mostren molt ventades a causa del fort vent. Al Vessant nord del Cadí-Moixeró i al Prepirineu
els gruixos són menors, entre 20-60 cm.
S'han donat caigudes espontànies d'allaus a la majoria de sectors; tant de placa com de neu recent.
Es preveu que durant el dia d'avui en continuïn caient sobretot en terreny propici com són els sectors
sobreacumulats i convexos i especialment en pendents superiors als 35º. Aquestes allaus seran de placa,
sobretot en llocs arrecerats i preferentment en orientacions sud, est i sud-oest. Seran de mida mitjana
al Ter-Freser i petites a la resta. A l'Aran es preveu també la caiguda de petites allaus de neu recent a
l'extrem nord.
Les nevades d'avui dijous, que es preveuen abundants per l'Aran i que també afectaran a la resta de
sectors, donaran lloc a noves acumulacions damunt de la neu ventada que hi ha actualment en superfície.
Es preveu que continuï la caiguda d'allaus de forma espontània de mida petita durant la nevada i de mida
mitjana al final de l'episodi en funció de les acumulacions que es produeixin.
Aquesta informació s'actualitzarà demà, 22 de novembre de 2013.
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 24/07/2014

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 25/07/2014

Hora: 14:05

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 25/07/2014
Ribagorçana-Vall Fosca

feble

Distribució del mantell nival
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 25/07/2014
Predicció meteorològica per
Tendència per les properes 48-72 h
El proper butlletí s'emetrà
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INFORMACIÓ NIVOLÒGICA
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Nota emesa el 19/11/2013

Ahir dilluns per la tarda va començar a girar el vent i fins avui pel matí s'han donat nevades de retenció de
nord que han afectat a la majoria de sectors. Des d'ahir, s'han acumulat nous gruixos de neu recent que
varien entre 10 i 50 cm a 2000 metres. La cota de neu ha baixat fins als 800-1000 m. Per sota d'aquesta
neu relativament més seca hi ha la neu humida de la llevantada del cap de setmana i de dilluns matí.
La característica més destacable actualment és l'increment de la força del vent del nord a la façana sud
de tot el Pirineu, franja nord de la Pallaresa inclosa però amb més virulència al Ter-Freser. A l'Aran el
vent s'ha fet notar poc, tant sols a la franja sud. Les temperatures han davallat força a tots els sectors
respecte ahir.

A l'Aran la neu es mostra afeixugada i en general el mantell està ben consolidat a la base i ben repartit
ja que el vent ha estat fluix; els gruixos oscil•len entre 50-80 centímetres a 2300 metres. A la Pallaresa i
a la Ribagorçana-Vall Fosca el vent ha bufat fort de component nord avui i s'han format petites plaques
de vent als llocs més arrecerats ja que a la resta, sobretot a cotes altes la neu ha estat escombrada; els
gruixos oscil•len entre 40-70 centímetres a 2300 metres. Al Pirineu oriental el mantell està format per neu
recent humida, densa i consolidada a la base, però amb la nevada de retenció de nord d'avui pel matí hi
ha neu relativament més seca que s'ha acumulat en forma de neu ventada en els indrets més arrecerats;
els gruixos oscil•len entre 50-90 centímetres a 2000 metres i les sobreacumulacions superen el metre
de gruix degut al transport pel vent.
En alguns indrets s'han donat caigudes espontànies de purgues de neu recent humida, com per exemple
en el sector de la Bonaigua i a les canals del Cadí
A tots els sectors es preveuen purgues i caigudes d'allaus espontànies de neu humida, especialment en
vessants herbosos i de fort pendent, que poden arrencar des del terra i ser de mida suficient per colgar
una persona; al Ter-Freser i Cadí és on seran més freqüents. Per sobre de 2500 metres localment hi pot
haver alguna allau de placa al pas d'un grup de persones.
La situació nivometeorològica es manté complicada, per la formació de plaques de vent en orientacions
sud, sud-est i sud-oest en vessants arrecerats. Les temperatures baixes previstes per demà mantindran
les plaques fràgils en alçada. Aquesta situació és comuna a tots els sectors excepte a l'Aran on la neu
ha caigut més a plom i la situació és de caiguda de purgues i petites allaus de neu recent en pendents
superiors als 35º.
Aquesta informació s'actualitzarà dimecres, 20 de novembre de 2013.
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 01/08/2014

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 02/08/2014

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 02/08/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

FORT (4).

Ribagorçana-Vall Fosca

MARCAT (3).

Pallaresa

MARCAT (3).

Distribució del mantell nival
A tots els sectors hi ha neu des fons de vall tot i que plou sobre neu, esquiable a l'Aran-Franja Nord de la
Pallaresa per sobre de 1200 metres i a la resta per sobre dels 1600 metres en orientacions nord i dels 1800
metres a la resta. Els gruixos estan al voltant de la mitjana a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, oscil•lant
entre 60-130 centímetres. A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa els gruixos superen la mitjana i oscil•len entre
150-200 centímetres. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa torna a aflorar el terra en vessants i lloms
molt exposats al vent de nord-oest.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 02/08/2014
Ahir divendres a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa va començar a nevar amb intensitat i amb cota aigua-neu
pujant des de 1000 metres fins a 2000 metres durant la matinada de dissabte. Al matí de dissabte s'han acumulat
des de dimecres entre 80-100 cm de neu recent per sobre de 2300 m. El vent segueix bufant fort de nord-oest i
ha format grans sobreacumulacions de neu. S'han produït allaus durant la nit i matinada que han tallat carreteres
i afectat algun edifici. Avui dissabte continuarà nevant amb menor intensitat, però la neu serà humida fins a cotes
altes i el vent continuarà transportant neu per sobre de 2200 metres. Per avui dissabte continuaran produintse allaus de forma espontània que poden arribar a fons de vall, malmetre algun vehicle i fins i tot danyar algun
edifici. Per sota de 2000 metres la pluja seguirà caient sobre neu, inestabilitzant fortament el mantell nival i la
probabilitat d'allaus de fusió, que poden arrencar des del terra, serà molt alta. Les allaus poden ser de mida gran
i localment podria haver-hi alguna de molt gran en orientacions est i sud. Tindran caràcter destructiu ja que la
neu és humida i molt pesada. Per demà diumenge és possible que el mantell s'encrosti durant la matinada i
primeres hores del matí, però a mig dematí la probabilitat d'allaus espontànies tornarà a augmentar especialment
en vessants assolellats per sota de 2200 metres, degut a la insolació. La probabilitat de provocar allaus al pas
d'una persona es mantindrà molt alta per damunt de 2200 metres i seran de mida suficient per colgar un grup
de persones. El perill d'allaus es mantindrà en FORT (4) avui dissabte i demà diumenge a l'Aran-Franja Nord
de la Pallaresa. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa han caigut entre 10-30 centímetres de neu recent
humida amb vent molt fort de nord-oest, superior als 150 kilòmetres per hora. Segueixen formant-se plaques
molt inestables en orientacions est i sud, que fins i tot poden caure de forma espontània, de mida suficient per
colgar un grup de persones. La neu s'ha humitejant força per sota dels 2200 metres degut a la pluja. El perill
d'allaus és MARCAT (3) a la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa, tant per plaques de vent a cotes altes en
orientacions est i sud, com per allaus espontànies de neu humida en vessants força drets a qualsevol orientació.
Predicció meteorològica per curt termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
A última hora de diumenge arriba un nou front de nevades amb descens de temperatures. El mantell es regelarà
per sota de 2200 metres i el perill d'allaus disminuirà a cotes mitges i baixes, però a cotes altes continuaran
formant-se plaques de vent inestables. Evolució del perill: EN DESCENS A COTES BAIXES. ESTACIONARI
A COTES ALTES.
El proper butlletí s'emetrà el dia 25/01/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 03/08/2014

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 04/08/2014

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 04/08/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

FORT (4).

Ribagorçana-Vall Fosca

MARCAT (3).

Pallaresa

MARCAT (3).

Distribució del mantell nival
A tots els sectors hi ha neu des fons de vall tot i que plou sobre neu, esquiable a l'Aran-Franja Nord de la
Pallaresa per sobre de 1200 metres i a la resta per sobre dels 1600 metres en orientacions nord i dels 1800
metres a la resta. Els gruixos estan al voltant de la mitjana a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, oscil•lant
entre 60-130 centímetres. A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa els gruixos superen la mitjana i oscil•len entre
150-200 centímetres. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa torna a aflorar el terra en vessants i lloms
molt exposats al vent de nord-oest.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 04/08/2014
Ahir divendres a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa va començar a nevar amb intensitat i amb cota aigua-neu
pujant des de 1000 metres fins a 2000 metres durant la matinada de dissabte. Al matí de dissabte s'han acumulat
des de dimecres entre 80-100 cm de neu recent per sobre de 2300 m. El vent segueix bufant fort de nord-oest i
ha format grans sobreacumulacions de neu. S'han produït allaus durant la nit i matinada que han tallat carreteres
i afectat algun edifici. Avui dissabte continuarà nevant amb menor intensitat, però la neu serà humida fins a cotes
altes i el vent continuarà transportant neu per sobre de 2200 metres. Per avui dissabte continuaran produintse allaus de forma espontània que poden arribar a fons de vall, malmetre algun vehicle i fins i tot danyar algun
edifici. Per sota de 2000 metres la pluja seguirà caient sobre neu, inestabilitzant fortament el mantell nival i la
probabilitat d'allaus de fusió, que poden arrencar des del terra, serà molt alta. Les allaus poden ser de mida gran
i localment podria haver-hi alguna de molt gran en orientacions est i sud. Tindran caràcter destructiu ja que la
neu és humida i molt pesada. Per demà diumenge és possible que el mantell s'encrosti durant la matinada i
primeres hores del matí, però a mig dematí la probabilitat d'allaus espontànies tornarà a augmentar especialment
en vessants assolellats per sota de 2200 metres, degut a la insolació. La probabilitat de provocar allaus al pas
d'una persona es mantindrà molt alta per damunt de 2200 metres i seran de mida suficient per colgar un grup
de persones. El perill d'allaus es mantindrà en FORT (4) avui dissabte i demà diumenge a l'Aran-Franja Nord
de la Pallaresa. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa han caigut entre 10-30 centímetres de neu recent
humida amb vent molt fort de nord-oest, superior als 150 kilòmetres per hora. Segueixen formant-se plaques
molt inestables en orientacions est i sud, que fins i tot poden caure de forma espontània, de mida suficient per
colgar un grup de persones. La neu s'ha humitejant força per sota dels 2200 metres degut a la pluja. El perill
d'allaus és MARCAT (3) a la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa, tant per plaques de vent a cotes altes en
orientacions est i sud, com per allaus espontànies de neu humida en vessants força drets a qualsevol orientació.
Predicció meteorològica per curt termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
A última hora de diumenge arriba un nou front de nevades amb descens de temperatures. El mantell es regelarà
per sota de 2200 metres i el perill d'allaus disminuirà a cotes mitges i baixes, però a cotes altes continuaran
formant-se plaques de vent inestables. Evolució del perill: EN DESCENS A COTES BAIXES. ESTACIONARI
A COTES ALTES.
El proper butlletí s'emetrà el dia 04/08/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 25/01/2014

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 27/01/2014

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 27/01/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

FORT (4).

Ribagorçana-Vall Fosca

MARCAT (3).

Pallaresa

MARCAT (3).

Distribució del mantell nival
A tots els sectors hi ha neu des fons de vall tot i que plou sobre neu, esquiable a l'Aran-Franja Nord de la
Pallaresa per sobre de 1200 metres i a la resta per sobre dels 1600 metres en orientacions nord i dels 1800
metres a la resta. Els gruixos estan al voltant de la mitjana a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, oscil•lant
entre 60-130 centímetres. A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa els gruixos superen la mitjana i oscil•len entre
150-200 centímetres. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa torna a aflorar el terra en vessants i lloms
molt exposats al vent de nord-oest.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 27/01/2014
Ahir divendres a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa va començar a nevar amb intensitat i amb cota aigua-neu
pujant des de 1000 metres fins a 2000 metres durant la matinada de dissabte. Al matí de dissabte s'han acumulat
des de dimecres entre 80-100 cm de neu recent per sobre de 2300 m. El vent segueix bufant fort de nord-oest i
ha format grans sobreacumulacions de neu. S'han produït allaus durant la nit i matinada que han tallat carreteres
i afectat algun edifici. Avui dissabte continuarà nevant amb menor intensitat, però la neu serà humida fins a cotes
altes i el vent continuarà transportant neu per sobre de 2200 metres. Per avui dissabte continuaran produintse allaus de forma espontània que poden arribar a fons de vall, malmetre algun vehicle i fins i tot danyar algun
edifici. Per sota de 2000 metres la pluja seguirà caient sobre neu, inestabilitzant fortament el mantell nival i la
probabilitat d'allaus de fusió, que poden arrencar des del terra, serà molt alta. Les allaus poden ser de mida gran
i localment podria haver-hi alguna de molt gran en orientacions est i sud. Tindran caràcter destructiu ja que la
neu és humida i molt pesada. Per demà diumenge és possible que el mantell s'encrosti durant la matinada i
primeres hores del matí, però a mig dematí la probabilitat d'allaus espontànies tornarà a augmentar especialment
en vessants assolellats per sota de 2200 metres, degut a la insolació. La probabilitat de provocar allaus al pas
d'una persona es mantindrà molt alta per damunt de 2200 metres i seran de mida suficient per colgar un grup
de persones. El perill d'allaus es mantindrà en FORT (4) avui dissabte i demà diumenge a l'Aran-Franja Nord
de la Pallaresa. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa han caigut entre 10-30 centímetres de neu recent
humida amb vent molt fort de nord-oest, superior als 150 kilòmetres per hora. Segueixen formant-se plaques
molt inestables en orientacions est i sud, que fins i tot poden caure de forma espontània, de mida suficient per
colgar un grup de persones. La neu s'ha humitejant força per sota dels 2200 metres degut a la pluja. El perill
d'allaus és MARCAT (3) a la Ribagorçana-Vallfosca i a la Pallaresa, tant per plaques de vent a cotes altes en
orientacions est i sud, com per allaus espontànies de neu humida en vessants força drets a qualsevol orientació.
Predicció meteorològica per curt termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
A última hora de diumenge arriba un nou front de nevades amb descens de temperatures. El mantell es regelarà
per sota de 2200 metres i el perill d'allaus disminuirà a cotes mitges i baixes, però a cotes altes continuaran
formant-se plaques de vent inestables. Evolució del perill: EN DESCENS A COTES BAIXES. ESTACIONARI
A COTES ALTES.
El proper butlletí s'emetrà el dia 25/01/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 08/08/2014

(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Vàlid fins: 09/08/2014

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 09/08/2014
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

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

Pallaresa

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

Distribució del mantell nival
La fosa de neu fa minvar gruixos i presència de neu a les solanes i a les cotes baixes. Fora de l'Aran, el mantell
es troba molt ventat per sobre 2200 metres a totes les orientacions. Entre 1600-1700 i 2200 metres el mantell és
esquiable. Per sobre dels 2200-2300 metres el mantell és discontinu o directament no n’hi ha. A l'Aran el mantell
és molt més homogeni en la seva distribució; és present a totes les cotes i esquiable des dels 1000 metres. Els
gruixos de neu a 2200 varien entre els 70-120 centímetres a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa, amb congestes
de fins a 2 metres; així, el gruix de neu al terra és superior a l'habitual per aquestes dates. A la Pallaresa i a
la Ribagorçana-Vall Fosca, entre que ha nevat menys i que el vent del nord ha bufat molts dies, els gruixos
són inferiors a la mitjana; oscil•len entre els 20-50 centímetres en sectors protegits del vent amb més neu a la
Pallaresa i menys a la Ribagorçana-Vall Fosca.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 09/08/2014
Es manté el temps anticiclònic amb cels serens, vent fluix i temperatures més baixes a les fondalades que a
alta muntanya (inversió tèrmica). Les temperatures estan per sobre de la mitjana, amb tendència a continuar
pujant les màximes. Ahir diumenge van ser una mica més altes que dissabte, amb valors al centre del dia entre
5 i 7 graus positius a 2200 metres. Les mínimes avui dilluns es mantenen al voltant de 0 graus a 2200 m. A
l'Aran s'han tornat a reactivar les allaus de lliscament respecte a dies enrere, en què ja no s'observava activitat.
Degut a l'augment de les temperatures previst, a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa augmenta la probabilitat
d'alguna allau de lliscament per damunt del terra en pendents assolellats superiors als 35 graus, en pendents
que no s'hagin purgat, i a cotes una mica més altes que la setmana passada; poden ser de mida suficient per
enterrar una persona. En orientacions nord la neu és vella, pols i freda (tipus sucre); els testos d’estabilitat no
indiquen capacitat de fractura; per tant, el perill accidental d’allaus és molt baix. El perill d'allaus a l'Aran-Franja
Nord de la Pallaresa el perill d'allaus és MODERAT (2), degut a l'augment del perill natural. A la RibagorçanaVall Fosca i a la Pallaresa predomina el mantell molt ventat per sobre dels 2200 metres, on la neu que hi ha de
forma discontínua són crostes ventades molt endurides i estables. Dins de les zones obagues de bosc la neu
es troba molt solta, tipus sucre. El perill d'allaus és FEBLE (1).
Predicció meteorològica per mitjà termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
Tendència en augment.
El proper butlletí s'emetrà el dia 09/08/2014
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