Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

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
Ter-Freser

MODERAT (2)

Perafita-Puigpedrós

MODERAT (2)

Vessant Nord del CadíMoixeró

MARCAT (3)

Prepirineu

MODERAT (2)

Distribució del mantell nival
Hi ha neu al terra per damunt de 1600 metres, esquiable per damunt de 1700 metres, especialment a
les obagues. A 2200 metres els gruixos es poden considerar superiors als normals per l'època (entre
70-120 cm). 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 2200 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, i especialment diumenge, 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 sobretot als vessants
nord. La inestabilitat per allaus de placa al pas d'una persona es mantindrà durant el cap de setmana,
especialment a cotes altes obagues. 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 a excepció de les canals del Cadí-Moixerò, on el perill és MARCAT (3), ja que és probable la
caiguda de plaques a la sortida de les canals, alguna de mida mitjana.
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 grans canvis en l'estat del mantell. Les capes febles internes s'estabilitzaran
progressivament. Evolució del perill: ESTACIONARI
El proper butlletí s'emetrà el dia 02/08/2013
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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.

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

- 3 / 156 -

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

Pàgina 1 de1

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

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 oriental

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
Ter-Freser

MODERAT (2)

Perafita-Puigpedrós

MODERAT (2)

Vessant Nord del CadíMoixeró

MARCAT (3)

Prepirineu

MODERAT (2)

Distribució del mantell nival
Hi ha neu al terra per damunt de 1600 metres, esquiable per damunt de 1700 metres, especialment a
les obagues. A 2200 metres els gruixos es poden considerar superiors als normals per l'època (entre
70-120 cm). 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 2200 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, i especialment diumenge, 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 sobretot als vessants
nord. La inestabilitat per allaus de placa al pas d'una persona es mantindrà durant el cap de setmana,
especialment a cotes altes obagues. 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 a excepció de les canals del Cadí-Moixerò, on el perill és MARCAT (3), ja que és probable la
caiguda de plaques a la sortida de les canals, alguna de mida mitjana.
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 grans canvis en l'estat del mantell. Les capes febles internes s'estabilitzaran
progressivament. Evolució del perill: ESTACIONARI
El proper butlletí s'emetrà el dia 18/11/2013
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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 oriental

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
Ter-Freser

FORT (4) a l'extrem oriental; MARCAT (3) a la resta.

Perafita-Puigpedrós

MARCAT (3)

Vessant Nord del Cadí-Moixeró

MODERAT (2)

Prepirineu

MODERAT (2)

Distribució del mantell nival
La neu s'ha dipositat fins al fons de vall però a la que surt una ullade de Sol es fon amb rapidesa. El mantell
es mostra esquiable des dels 1700 metres al Cadí i al Prepirineu, i dels 1600 a la resta. Pel que fa a gruixos,
al Ter-Freser hi ha acumulacions de neu superiors als 110 cm. per damunt dels 2000 metres. Els gruixos més
destacables s'han donat a la meitat oriental d'aquest sector. A l'extrem nord del Perafita Puigpedrós la situació és
similar però amb gruixos al voltant dels 70 cm. El vent del nord ha format grans acumulacions sota colls i carenes
orientades cap a sud. Al Vessant nord del Cadí-Moixeró i al Prepirineu els gruixos són menors, entre 20-60 cm.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 23/11/2013
Les nevades de dies passats i el fort vent que s'està donant estan formant plaques de vent a tots els sectors. El
mantell està format per una base de neu més feixuga formada durant l'episodi de llevant per damunt del qual hi
ha la neu més seca i tova que s'ha donat durant la situació de nord. El vent ha anat redistribuint aquesta neu en
forma de plaques que se situen per damunt de nivells més febles. Les plaques són més gruixudes a l'extrem nord
del Ter-Freser i més petites al Vessant nord del Cadí i el Prepirineu. En els darrers dies s'han donat caigudes
espontànies d'allaus que en algun cas han assolit grans dimensions al Ter-Freser. El perill d'allaus és FORT (4)
a l'extrem oriental del Ter-Freser ja que és molt probable la caiguda accidental d'allaus de placa pel pas d'una
persona. La mida d'aquestes allaus pot ser suficient com per enterrar una persona. El terreny exposat a aquest
perill és sobretot en orientacions sud, est i oest i en els vessants nord arrecerats del vent. Aquestes allaus seran
molt probables en pendents superiors als 35º. Pel que fa a les caigudes espontànies, s'espera que puguin caure
petites allaus (suficients com per enterrar una persona) en pendents superiors als 35-40º conforme es vagin
carregant per l'efecte de transport de neu ventada. A la resta del Ter-Freser i al Perafita Puigpedrós el perill
és MARCAT (3) ja que són probables caigudes de plaques de vent al pas d'una persona en relleus convexos i
pendents superiors als 35º. La mida d'aquestes allaus pot ser suficient com per enterrar una persona, tot i que
localment no es descarta que siguin suficientment grans com per colgar un grup de persones. Al Prepirineu i
al Vessant Nord de Cadí Moixeró el perill és MODERAT (2) perquè les plaques són de mida menor i si bé es
mostren també fràgils, es localitzen en indrets més arrecerats. Pel que fa a la mida, poden arribar a colgar una
persona. A tots els sectors les orientacions més propícies són vessants sud, est i oest i les obagues arrecerades
del vent del nord.
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: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 23/11/2013
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 23/11/2013

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

Vàlid fins: 25/11/2013

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 25/11/2013
Ter-Freser

FORT (4) a l'extrem oriental; MARCAT (3) a la resta.

Perafita-Puigpedrós

MARCAT (3)

Vessant Nord del Cadí-Moixeró

MODERAT (2)

Prepirineu

MODERAT (2)

Distribució del mantell nival
Hi ha neu al terra fins al fons de vall però a la que surt una ullada de sol es fon amb rapidesa. El mantell es
mostra esquiable des dels 1700 metres al Cadí i al Prepirineu, i dels 1600 a la resta. Pel que fa a gruixos, al TerFreser hi ha gruixos de 110-130 centímetres a 2200 metres; els gruixos més destacables es donen a la meitat
oriental d'aquest sector. A l'extrem nord del Perafita-Puigpedrós la situació és similar però amb gruixos al voltant
dels 70 cm. El vent del nord ha format grans acumulacions sota colls i carenes orientades a sud. Al Vessant nord
del Cadí-Moixeró i al Prepirineu els gruixos són menors, entre 20-60 cm.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 25/11/2013
Les nevades de dies passats i el fort vent de nord que continuarà durant tot el cap de setmana està formant
plaques de vent a tots els sectors, especialment al Ter-Freser i Perafita-Puigpedrós; en aquests dos sectors han
caigut nevades (10-25 centímetres) en els darrers dos dies amb aquesta entrada de nord, mentre que a la resta,
més al sud, no hi han arribat. El mantell està format per una base de neu més feixuga que va caure durant l'episodi
de llevant, per damunt del qual hi ha la neu més seca i tova que s'ha donat durant les dues darreres situacions
de nord. El vent ha anat redistribuint aquesta neu en forma de plaques que se situen per damunt de nivells
més febles intercalats. Les plaques són més gruixudes a l'extrem nord del Ter-Freser i del Perafita-Puigpedrós,
i més petites al Vessant nord del Cadí i al Prepirineu. En els darrers dies s'han donat caigudes espontànies
d'allaus al Ter-Freser que en algun cas han assolit dimensions suficients per malmetre infraestructures o colgar
un grup de persones. El perill d'allaus és FORT (4) a l'extrem oriental del Ter-Freser ja que és molt probable la
caiguda accidental d'allaus de placa pel pas d'una persona a la majoria d'orientacions (sud, est i oest i en els
vessants nord arrecerats del vent), especialment en pendents superiors als 35 graus. Pel que fa a les caigudes
espontànies, s'esperen allaus de mida suficient com per colgar una persona en pendents superiors als 35-40
graus en orientacions sud, conforme es vagin carregant per l'efecte de transport de neu ventada. A la resta del
Ter-Freser i al Perafita-Puigpedrós el perill és MARCAT (3) ja que són probables caigudes de plaques de vent
al pas d'una persona en relleus convexos i pendents superiors als 35 graus. La mida d'aquestes allaus pot ser
suficient com per enterrar una persona, tot i que localment no se'n descarta alguna suficientment gran com per
colgar un grup de persones. Al Prepirineu i al Vessant Nord de Cadí Moixeró el perill és MODERAT (2) perquè
les plaques són de mida menor i si bé es mostren també fràgils, es localitzen en indrets més arrecerats. Pel que
fa a la mida, 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
Els primers dies de la setmana vinent persistirà el vent fort del nord-est. 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 oriental

Data: 25/11/2013

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

Vàlid fins: 26/11/2013

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 26/11/2013
Ter-Freser

MARCAT (3).

Perafita-Puigpedrós

MARCAT (3)

Vessant Nord del Cadí-Moixeró

MODERAT (2)

Prepirineu

MODERAT (2)

Distribució del mantell nival
Hi ha neu al terra des dels 1500 metres aproximadament. El mantell es mostra esquiable des dels 1700 metres al
Cadí i al Prepirineu, i dels 1600 a la resta. Pel que fa a gruixos, al Ter-Freser hi ha gruixos de 100-120 centímetres
a 2200 metres; els gruixos més destacables es donen a la meitat oriental d'aquest sector. A l'extrem nord del
Perafita-Puigpedrós la situació és similar però amb gruixos al voltant dels 60-80 centímetres. El vent del nord ha
format grans acumulacions sota colls i carenes orientades a sud. Al Vessant nord del Cadí-Moixeró i al Prepirineu
els gruixos són menors, entre 20-60 cm.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 26/11/2013
Durant el cap de setmana s'ha mantingut el vent fort del nord-est però sense nevades. El mantell està format
per una base de neu més feixuga que va caure durant l'episodi de llevant, per damunt del qual s'alternen capes
de neu ventada, més dures cap a la superfície i més toves a l'interior del mantell. Són aquests nivells febles
intermitjos els que es trenquen quan s'aplica una sobrecàrrega forta i la fractura té capacitat de propagació.
Les plaques són més gruixudes a l'extrem nord del Ter-Freser i del Perafita-Puigpedrós, i més petites i locals al
Vessant nord del Cadí i al Prepirineu. En els darrers dies s'han donat caigudes espontànies d'allaus al Ter-Freser
que en algun cas han assolit dimensions suficients per malmetre infraestructures o colgar un grup de persones.
El perill d'allaus ha disminuït a MARCAT (3) a l'extrem oriental del Ter-Freser ja que les plaques orientades a
sud s'han anat estabilitzant respecte a dies enrere. Es manté la probabilitat de caigudes d'allaus de placa pel
pas d'una persona a les orientacions est i en obagues arrecerades del vent, especialment en pendents superiors
als 35 graus; poden ser de mida suficient per colgar un grup de persones. Pel que fa a les caigudes espontànies,
s'esperen allaus de neu humida en orientacions assolellades de mida suficient com per colgar una persona en
pendents superiors als 35-40 graus, ja que avui dilluns i demà dimarts les temperatures pugen i hi haurà força
insolació. Al Perafita-Puigpedrós la situació és similar però amb menys plaques de vent i amb terrenys més
ventat i desproveït de neu a cotes altes; el perill és MARCAT (3). Al Prepirineu i al Vessant Nord de Cadí Moixeró
el perill és MODERAT (2) perquè les plaques són de mida menor i si bé mostren certa fragilitat, es localitzen en
indrets més arrecerats. Pel que fa a la mida, 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
De cara a dimecres les temperatures tornen a baixar i això mantindrà les plaques de vent inestables a les
obagues. D'altra banda hi haurà la possibilitat d'alguna nevada al Ter-Freser, però poc important. No hi haurà
canvis destacables 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 oriental

Data: 26/11/2013

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

Vàlid fins: 27/11/2013

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 27/11/2013
Ter-Freser

MARCAT (3).

Perafita-Puigpedrós

MARCAT (3)

Vessant Nord del Cadí-Moixeró

MODERAT (2)

Prepirineu

MODERAT (2)

Distribució del mantell nival
Hi ha neu al terra des dels 1500 metres aproximadament. El mantell es mostra esquiable des dels 1700 metres al
Cadí i al Prepirineu, i dels 1600 a la resta. Pel que fa a gruixos, al Ter-Freser hi ha gruixos de 100-120 centímetres
a 2200 metres; els gruixos més destacables es donen a la meitat oriental d'aquest sector. A l'extrem nord del
Perafita-Puigpedrós la situació és similar però amb gruixos al voltant dels 40-60 centímetres. El vent del nord ha
format grans acumulacions sota colls i carenes orientades a sud. Al Vessant nord del Cadí-Moixeró i al Prepirineu
els gruixos són menors, entre 20-60 cm. A tots els sectors la temporada ha començat amb gruixos superiors
als habituals per aquestes dates.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 27/11/2013
El vent del nord va de baixa, però a l'extrem més oriental (capçalera del Ter) encara es pot formar alguna nova
placa de vent a cotes altes. El mantell està format per una base de neu feixuga que va caure durant l'episodi de
llevant, per damunt del qual s'alternen capes de neu ventada, més dures cap a la superfície i més toves a l'interior
del mantell. Aquests nivells tous van perdent cohesió i ja apareixen grans amb facetes, que donen capacitat
de propagació en cas que aconseguim iniciar una fractura si som un grup nombrós de persones passant per
damunt d'una placa. Les plaques són molt dures i més gruixudes a l'extrem nord del Ter-Freser i del PerafitaPuigpedrós, i més petites i locals al Vessant nord del Cadí i al Prepirineu. Va disminuint la probabilitat d'allaus
espontànies; només són possibles al Ter-Freser i al Perafita-Puigpedrós en vessants assolellats, protegides del
vent amb neu fonda, per sota dels 2200-2000 metres. El perill d'allaus és MARCAT (3) al Ter-Freser i al PerafitaPuigpedrós, ja que es manté la probabilitat de caigudes d'allaus de placa pel pas d'una persona a les orientacions
obagues arrecerades del vent, especialment en pendents superiors als 35 graus; poden ser de mida suficient
per colgar un grup de persones. Al Perafita-Puigpedrós la situació és similar però amb menys plaques de vent
i amb terrenys més ventat i desproveït de neu a cotes altes. Al Prepirineu i al Vessant Nord de Cadí Moixeró el
perill és MODERAT (2) perquè les plaques són de mida menor i si bé mostren certa fragilitat, es localitzen en
indrets més arrecerats. Pel que fa a la mida, 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
Es mantindran 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. Potser hi hagi alguna nevada dijous al Ter-Freser
però no més de 2-5 centímetres; no hi haurà variacions importants en l'estat del mantell. Evolució del perill:
ESTACIONARI
El proper butlletí s'emetrà el dia 27/11/2013
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 27/11/2013

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

Vàlid fins: 28/11/2013

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 28/11/2013
Ter-Freser

MARCAT (3).

Perafita-Puigpedrós

MARCAT (3) a la meitat oriental. MODERAT (2) a la meitat occidental.

Vessant Nord del Cadí-Moixeró

MODERAT (2).

Prepirineu

MODERAT (2).

Distribució del mantell nival
Hi ha neu al terra des dels 1500 metres aproximadament. El mantell es mostra esquiable des dels 1700 metres al
Cadí i al Prepirineu, i dels 1600 a la resta. Pel que fa a gruixos, al Ter-Freser hi ha gruixos de 100-120 centímetres
a 2200 metres; els gruixos més destacables es donen a la meitat oriental d'aquest sector. A l'extrem nord del
Perafita-Puigpedrós la situació és similar però amb gruixos al voltant dels 40-60 centímetres. El vent del nord ha
format grans acumulacions sota colls i carenes orientades a sud. Al Vessant nord del Cadí-Moixeró i al Prepirineu
els gruixos són menors, entre 20-60 cm. A tots els sectors la temporada ha començat amb gruixos superiors
als habituals per aquestes dates.
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 -8 graus i màximes de dimarts al voltant de -3 graus); es manté una mica de vent de
nord amb transport de neu als cims en punts del Ter-Freser. Potser hi hagi alguna feble nevada a la capçalera
del Ter avui dimecres, sense més conseqüències. El mantell va evolucionant molt lentament cap a una pèrdua
de cohesió interna. El mantell està format per una base de neu feixuga que va caure durant l'episodi de llevant,
per damunt del qual s'alternen capes de neu ventada, més dures cap a la superfície i més toves a l'interior
del mantell. Aquests nivells tous van perdent cohesió i ja apareixen grans amb facetes, que donen capacitat
de propagació en cas que aconseguim iniciar una fractura si som un grup nombrós de persones passant per
damunt d'una placa. Les plaques són molt dures i més gruixudes a l'extrem nord del Ter-Freser i a la meitat
oriental del Perafita-Puigpedrós, i més petites i locals al Vessant nord del Cadí i al Prepirineu. Va disminuint la
probabilitat d'allaus espontànies; només són possibles al Ter-Freser i a la meitat oriental del Perafita-Puigpedrós
en vessants assolellats, protegides del vent amb neu fonda, per sota dels 2200-2000 metres. El perill d'allaus
és MARCAT (3) al Ter-Freser i a la meitat oriental del Perafita-Puigpedrós, ja que es manté la probabilitat de
caigudes d'allaus de placa pel pas d'una persona a les orientacions obagues arrecerades del vent, especialment
en pendents superiors als 35 graus; poden ser de mida suficient per colgar un grup de persones; les plaques
són nombroses i grosses al vessants orientats a sud, però costa més de fer-les caure. A la meitat occidental del
Perafita-Puigpedrós la situació és similar però amb menys plaques de vent i amb terrenys més ventat i desproveït
de neu a cotes altes; el perill és MODERAT (2). Al Prepirineu i al Vessant Nord de Cadí Moixeró el perill és
MODERAT (2) perquè les plaques són de mida menor i si bé mostren certa fragilitat, es localitzen en indrets més
arrecerats. Pel que fa a la mida, 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
Es mantindran 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. No hi haurà variacions importants en l'estat del
mantell. Evolució del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 28/11/2013
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 28/11/2013

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

Vàlid fins: 29/11/2013

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 29/11/2013
Ter-Freser

MODERAT (2).

Perafita-Puigpedrós

MODERAT (2).

Vessant Nord del Cadí-Moixeró

MODERAT (2).

Prepirineu

MODERAT (2).

Distribució del mantell nival
Hi ha neu al terra des dels 1500 metres aproximadament. El mantell es mostra esquiable des dels 1700 metres al
Cadí i al Prepirineu, i dels 1600 a la resta. Pel que fa a gruixos, al Ter-Freser hi ha gruixos de 100-120 centímetres
a 2200 metres; els gruixos més destacables es donen a la meitat oriental d'aquest sector. A l'extrem nord del
Perafita-Puigpedrós la situació és similar però amb gruixos al voltant dels 40-60 centímetres. El vent del nord ha
format grans acumulacions sota colls i carenes orientades a sud. Al Vessant nord del Cadí-Moixeró i al Prepirineu
els gruixos són menors, entre 20-60 cm. A tots els sectors la temporada ha començat amb gruixos superiors
als habituals per aquestes dates.
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 i amb tendència a pujar de
forma moderada durant demà al migdia; el vent és feble i ja no hi ha transport de neu. El mantell va evolucionant
molt lentament cap a una pèrdua de cohesió interna a les obagues. El mantell està format per una base de
neu feixuga que va caure durant l'episodi de llevant, per damunt del qual s'alternen capes de neu ventada,
més dures cap a la superfície i més toves a l'interior del mantell. Aquests nivells tous van perdent cohesió i ja
apareixen grans amb facetes a les obagues, que donen capacitat de propagació en cas que aconseguim iniciar
una fractura si som un grup nombrós de persones passant per damunt d'una placa. Les plaques són molt dures
i més gruixudes a l'extrem nord del Ter-Freser i a la meitat oriental del Perafita-Puigpedrós, i més petites i locals
al Vessant nord del Cadí i al Prepirineu. Va disminuint la probabilitat d'allaus espontànies; només són possibles
al Ter-Freser i a la meitat oriental del Perafita-Puigpedrós en vessants assolellats, protegides del vent amb neu
fonda, per sota dels 2200-2000 metres. El perill d'allaus és MODERAT (2) a tots els sectors. Les plaques de
vent en vessants assolellats s'estan estabilitzant; es manté la probabilitat de caigudes d'allaus de placa pel pas
d'una persona a les obagues arrecerades del vent, especialment en pendents superiors als 35 graus; poden ser
de mida suficient per colgar una persona. En general, les plaques són més abundants al Ter-Freser i a la meitat
oriental del Perafita-Puigpedrós.
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'extrem nord del Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser; mentre que al Cadí i Prepirineu no s'esperen
modificacions de l'estat del mantell. Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT A L'EXTREM NORD DEL
PERAFITA-PUIGPEDRÓS I AL TER-FRESER; ESTACIONARI A LA RESTA.
El proper butlletí s'emetrà el dia 29/11/2013
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 29/11/2013

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

Vàlid fins: 30/11/2013

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 30/11/2013
Ter-Freser

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

Perafita-Puigpedrós

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

Vessant Nord del Cadí-Moixeró

MODERAT (2).

Prepirineu

MODERAT (2).

Distribució del mantell nival
Hi ha neu al terra des dels 1600 metres aproximadament. El mantell és esquiable des dels 1700-1800 metres. Pel
que fa a gruixos, al Ter-Freser hi ha gruixos de 100-120 centímetres a 2200 metres; els gruixos més destacables
es donen a la meitat oriental d'aquest sector. A l'extrem nord del Perafita-Puigpedrós la situació és similar però
amb gruixos al voltant dels 40-60 centímetres. El vent del nord ha format grans acumulacions sota colls i carenes
orientades a sud. Al Vessant nord del Cadí-Moixeró i al Prepirineu els gruixos són menors, entre 20-50 cm. A
tots els sectors la temporada ha començat amb gruixos superiors als habituals per aquestes dates.
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 tot arreu hi ha plaques de vent
molt dures 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 tots els sectors,
però pujarà durant el dissabte a MARCAT (3) al nord del Perafita-Puigpedrós i del Ter-Freser, ja que la nevada
pot acumular fins a 40 centímetres de neu seca a l'extrem nord amb vent fort de nord que formarà plaques de
vent en orientacions sud i est. Atenció, perquè la presència de gebre pot fer que les plaques es desprenguin amb
molta facilitat. Al Vessant nord del Cadí-Moixeró i al Prepirineu, 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
és MODERAT (2). Les plaques de vent en vessants assolellats s'estan estabilitzant; es manté la probabilitat de
caigudes d'allaus de placa pel pas d'una persona a les obagues arrecerades del vent, especialment en pendents
superiors als 35 graus; poden ser de mida suficient per colgar una persona. Durant el dissabte la nevada (de
fins a 10 centímetres) 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) al nord del Perafita-Puigpedrós i del Ter-Freser 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 oriental

Data: 30/11/2013

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

Vàlid fins: 02/12/2013

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 02/12/2013
Ter-Freser

MARCAT (3).

Perafita-Puigpedrós

MARCAT (3).

Vessant Nord del CadíMoixeró

MODERAT (2).

Prepirineu

MODERAT (2).

Distribució del mantell nival
Hi ha neu al terra des dels 1600 metres aproximadament. El mantell és esquiable des dels 1700-1800
metres. Al Ter-Freser hi ha gruixos de 100-120 centímetres a 2200 metres; els gruixos més destacables
es donen a la meitat oriental d'aquest sector; a l'extrem nord del Perafita-Puigpedrós els gruixos
volten els 40-60 centímetres. El vent del nord ha pelat els vessants orientats a nord i ha format grans
acumulacions sota colls i carenes orientades a sud. Al Vessant nord del Cadí-Moixeró i al Prepirineu
els gruixos són menors, entre 20-50 cm. A tots els sectors la temporada ha començat amb gruixos
superiors als habituals per aquestes dates.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 02/12/2013
Dissabte és previst que comenci a nevar a mig matí al nord del Ter-Freser i del Perafita-Puigpedrós,
disminuint de nord a sud. A l'extrem nord, es podrien acumular de l'ordre de 10 centímetres de neu
recent. El vent és de nord amb cops forts a cotes altes. La situació és de probables allaus de placa
de vent en orientacions sud i est per la nevada que està caient. En els darrers dies s'ha format gebre
damunt de la neu; 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'alguna allau
de neu recent, especialment en vessants assolellats. Les allaus seran de mida suficient per colgar
una persona. Al Ter-Freser i al Perafita-Puigpedrós el perill serà MARCAT (3) durant tot el cap de
setmana. Al Vessant nord del Cadí-Moixeró i al Prepirineu, 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.
Difícilment nevarà de forma significativa de manera que la situació es mantindrà sense canvis respecte
a dies passats. El perill d'allaus és MODERAT (2) a tots dos sectors.
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: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 02/12/2013
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 02/12/2013

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

Vàlid fins: 03/12/2013

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 03/12/2013
Ter-Freser

MODERAT (2).

Perafita-Puigpedrós

MODERAT (2).

Vessant Nord del CadíMoixeró

FEBLE (1).

Prepirineu

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
Hi ha neu al terra des dels 1600 metres aproximadament. El mantell és esquiable des dels 1700-1800
metres però el fort efecte del vent fa que per sobre dels 2400 metres sigui impracticable per la forta
erosió. Els cims, per sobre dels 2600meters estan pelats. Al Ter-Freser hi ha gruixos de 100-120
centímetres a 2200 metres; els gruixos més destacables es donen a la meitat oriental d'aquest sector;
a l'extrem nord del Perafita-Puigpedrós els gruixos volten els 40-60 centímetres. Les acumulacions
més destacables es troben sota colls i carenes orientades a sud. Al Vessant nord del Cadí-Moixeró
i al Prepirineu els gruixos són menors, entre 20-50 cm. A tots els sectors la temporada ha començat
amb gruixos superiors als habituals per aquestes dates.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 03/12/2013
Al Ter-Freser i al Perafita-Puigpedrós, dissabte va nevar fins a 20 cm de neu recent freda i seca que
es fa mobilitzar amb el vent del nord, formant plaques sobretot sota colls i carenes. En alguns indrets
s'han donat caigudes espontànies de plaques durant el cap de setmana. Actualment la situació ha
canviat ja que des de diumenge les temperatures s'enfilen i permeten l'assentament de la neu. Les
plaques podran caure pel pas d'una persona però en llocs més restringits: sota colls i carenes, en
obagues arrecerades i pendents superiors als 30-35º. Es preveu que aquestes plaques siguin de mida
suficient per enterrar una persona. El perill en aquests dos sectors és MODERAT (2). Al Cadí-Moixeró
i al Prepirineu va predominar més el vent que la nevada. Es van acumular gruixos inferiors als 5 cm.
Predomina el mantell ventat en terreny obert i tant sols hi ha gruixos considerables a les canals del
Cadí. El perill per aquests dos sectors és FEBLE (1) ja que les plaques que es puguin donar es podran
desencadenar al pas d'un grup de persones, en pendents de relleu convex amb inclinació superior
als 35º.
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 oriental

Data: 03/12/2013

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

Vàlid fins: 04/12/2013

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 04/12/2013
Ter-Freser

MODERAT (2).

Perafita-Puigpedrós

MODERAT (2).

Vessant Nord del Cadí-Moixeró

FEBLE (1).

Prepirineu

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
Hi ha neu al terra des dels 1600 metres aproximadament. El mantell és esquiable des dels 1700-1800 metres
però el fort efecte del vent fa que per sobre dels 2400 metres sigui impracticable per la forta erosió. Els cims,
per sobre dels 2600meters estan pelats. Al Ter-Freser hi ha gruixos de 100-120 centímetres a 2200 metres; els
gruixos més destacables es donen a la meitat oriental d'aquest sector; a l'extrem nord del Perafita-Puigpedrós
els gruixos volten els 40-60 centímetres. Les acumulacions més destacables es troben sota colls i carenes
orientades a sud. Al Vessant nord del Cadí-Moixeró i al Prepirineu els gruixos són menors, entre 20-50 cm. A
tots els sectors la temporada ha començat amb gruixos superiors als habituals per aquestes dates.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 04/12/2013
Les temperatures d'ahir, i es preveu que les d'avui també, han estat majoritàriament positives. Tant sols a la nit
assoleixen valors que roden els -1ºC a 2200 metres. La neu es refreda lleugerament de matinada. S'han format
internament capes febles, especialment en els indrets on hi ha menys gruix de neu. La darrera nevada al TerFreser i al Perafita-Puigpedrós, va ser dissabte. Van caure fins a 20 cm que es fa mobilitzar amb el vent del nord,
formant plaques sobretot sota colls i carenes. En alguns indrets s'han donat caigudes espontànies de plaques
durant el cap de setmana. Actualment la situació ha canviat ja que des de diumenge les temperatures s'enfilen i
permeten d'una banda l'assentament lleuger de les plaques però de l'altre podran donar-se caigudes d'allaus de
fusió en pendents drets de forma espontània. Es preveu que aquestes allaus siguin de mida suficient per enterrar
una persona. Se centraran a les solanes i en pendents superiors als 30-35º. Les plaques accidentals podran
caure pel pas d'una persona però en llocs més restringits: sota colls i carenes, en obagues arrecerades i pendents
superiors als 30-35º. Es preveu que aquestes plaques siguin de mida suficient per enterrar una persona. El perill
en aquests dos sectors és MODERAT (2). Al Vessant nord del Cadí-Moixeró i al Prepirineu va predominar més
el vent que la nevada. Es van acumular gruixos inferiors als 5 cm. Predomina el mantell ventat en terreny obert
i tant sols hi ha gruixos considerables a les canals del Cadí. Degut a l'augment de les temperatures també és
possible que es pugui donar la caiguda d'alguna allau de fusió a les canals del Cadí, de mida suficient com per
enterrar una persona. Tant al Cadí com al Prepirineu, les plaques accidentals que es puguin donar es podran
desencadenar al pas d'un grup de persones, en pendents de relleu convex amb inclinació superior als 35º. El
perill al Vessant nord del Cadí-Moixeró i al Prepirineu 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
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 oriental

Data: 04/12/2013

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

Vàlid fins: 05/12/2013

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 05/12/2013
Ter-Freser

FEBLE (1).

Perafita-Puigpedrós

FEBLE (1).

Vessant Nord del CadíMoixeró

FEBLE (1).

Prepirineu

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
Al Ter-Freser i al Perafita-Puigpedrós, la neu es troba molt ventada per sobre dels 2400 metres. Per
sobre d'aquesta cota hi ha indrets on hi aflora el terra. El mantell és esquiable entre els 1500-2200 m en
nord i en els vessants sud ho és des dels 2300 m en amunt. La neu és present des dels 1500-1700 m.
Al Prepirineu l'efecte del vent va ser menor i la neu es presenta contínua des dels 1500 m en nord i dels
1700 en sud. A la vessant nord del Cadí Moixeró la situació és similar a les zones de les canals però en
els indrets oberts el mantell es presenta més ventat per sobre els 2400 m. Al Ter-Freser hi ha gruixos
de 100-120 centímetres a 2200 metres; els gruixos més destacables es donen a la meitat oriental
d'aquest sector; a l'extrem nord del Perafita-Puigpedrós els gruixos volten els 40-60 centímetres. Les
acumulacions més destacables es troben sota colls i carenes orientades a sud. Al Vessant nord del
Cadí-Moixeró i al Prepirineu els gruixos són menors, entre 20-50 cm. A tots els sectors la temporada
ha començat amb gruixos superiors als habituals per aquestes dates.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 05/12/2013
La humitat i roina de dies passats junt amb l'augment de temperatures van donar lloc a l'humitejament
superficial de la neu a les solanes. S'han donat caigudes de purgues de neu humida a les canals del
Cadí i a les solanes dels altres sectors. Durant la nit la neu es refreda i dona pas a crostes a les solanes
i formació de neu molt solta i freda, tipus sucre, a les obagues. El mantell es troba ben estabilitzat a
tos els sectors. Les plaques de vent que hi pugui haver es troben molt restringides a les obagues i si
es desencadenen és a partir de sobrecàrrega forta (pas d'un grup d'esquiadors). Cal fer atenció a les
crostes de neu ventada i endurida ja que es mostren molt relliscoses. Tot i així avui no es descarta
que en algun pendent fortament inclinat, fins al vespre, pugui caure alguna purga de neu humida. El
perill d'allaus és FEBLE (1) 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
Sense canvis. Evolució del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 05/12/2013
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 05/12/2013

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

Vàlid fins: 07/12/2013

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 07/12/2013
Ter-Freser

FEBLE (1).

Perafita-Puigpedrós

FEBLE (1).

Vessant Nord del CadíMoixeró

FEBLE (1).

Prepirineu

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
La fosa de neu ha fet minvar la presència del mantell amb les altes temperatures enregistrades. Al TerFreser i al Perafita-Puigpedrós, la neu es troba molt ventada per sobre dels 2400 metres. Per sobre
d'aquesta cota hi ha indrets on hi aflora el terra. El mantell és esquiable entre els 1700-2200 m en
nord i en els vessants sud ho és des dels 2300 m en amunt. La neu és present des dels 1500-1700
m. Al Prepirineu l'efecte del vent va ser menor i la neu es presenta contínua des dels 1700 m en
nord i dels 1800 en sud. A la vessant nord del Cadí Moixeró la situació és similar a les zones de les
canals però en els indrets oberts el mantell es presenta més ventat per sobre els 2400 m. Al TerFreser hi ha gruixos de 80-120 centímetres a 2200 metres; els gruixos més destacables es donen a
la meitat oriental d'aquest sector; a l'extrem nord del Perafita-Puigpedrós els gruixos volten els 30-60
centímetres. Les acumulacions més destacables es troben sota colls i carenes orientades a sud. Al
Vessant nord del Cadí-Moixeró i al Prepirineu els gruixos són menors, entre 10-50 cm.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 07/12/2013
Ahir les temperatures es van mantenir positives durant el dia. La matinada d'avui han començat a
davallar amb valors propers als -1 i -2 ºC a 2200 metres. Durant les nits serenes que s'estan donant
la neu es refreda en superfície i s'encrosta a les solanes. El mantell es troba ben estabilitzat a tos
els sectors. Les plaques de vent que hi pugui haver es troben molt restringides a les obagues i si es
desencadenen és a partir de sobrecàrrega forta (pas d'un grup d'esquiadors). Cal fer atenció a les
crostes de neu ventada i endurida ja que es mostren molt relliscoses. De cara a demà divendres, amb
l'augment de la temperatura, serà probable que pugui caure alguna allaus de neu humida a les solanes
de mida suficient per enterrar una persona. Els llocs més afectats seran sota roques o arbres aïllats i
pel que fa a les zones de canals, a les zones on hi toquí més el sol com zones altes. El perill d'allaus
és FEBLE (1) 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
Sense canvis. Evolució del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 07/12/2013
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 07/12/2013

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

Vàlid fins: 09/12/2013

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 09/12/2013
Ter-Freser

FEBLE (1).

Perafita-Puigpedrós

FEBLE (1).

Vessant Nord del CadíMoixeró

FEBLE (1).

Prepirineu

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
La fosa de neu ha fet minvar la presència del mantell a cotes baixes assolellades. Al Ter-Freser i al
Perafita-Puigpedrós, la neu es troba molt ventada per sobre dels 2400 metres i en orientacions nord
predomina el terra al descobert; en canvi les solanes estan carregades de neu ventada. El mantell
és esquiable entre els 1800-2200 metres en nord i en els vessants sud ho és des dels 2000 metres
en amunt. La neu és present des dels 1500-1700 m. Al Prepirineu i a les canals del Cadí Moixeró
l'efecte del vent va ser menor i la neu és contínua des dels 1700 m en nord i dels 1800 en sud. Al TerFreser hi ha gruixos de 80-120 centímetres a 2200 metres; els gruixos més destacables es donen a
la meitat oriental d'aquest sector; a l'extrem nord del Perafita-Puigpedrós els gruixos volten els 30-60
centímetres. Les acumulacions més destacables es troben sota colls i carenes orientades a sud. Al
Vessant nord del Cadí-Moixeró i al Prepirineu els gruixos són menors, entre 10-50 cm. La innivació
és bona per l’època de l’any.
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 6 graus positius; les mínimes es mantenen al voltant de 0 graus a
2200 metres, però netament per sota de zero graus a fons de vall. Durant les nits serenes la neu es
refreda en superfície i s'encrosta a les solanes. 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. En orientacions assolellades, cal fer atenció a les crostes de neu ventada i endurida ja
que es mostren molt relliscoses. Al centre del dia és possible que caiguin purgues de neu humida a les
solanes, a partir de punts com roques o arbres aïllats. 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. Evolució del perill: ESTACIONARI
El proper butlletí s'emetrà el dia 09/12/2013
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 09/12/2013

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

Vàlid fins: 10/12/2013

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 10/12/2013
Ter-Freser

FEBLE (1).

Perafita-Puigpedrós

FEBLE (1).

Vessant Nord del CadíMoixeró

FEBLE (1).

Prepirineu

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
La fosa de neu ha fet minvar la presència del mantell a cotes baixes assolellades. Al Ter-Freser i al
Perafita-Puigpedrós, la neu es troba molt ventada per sobre dels 2400 metres i en orientacions nord
predomina el terra al descobert; en canvi les solanes estan carregades de neu ventada. El mantell és
esquiable entre els 1800-2200 metres en nord i en els vessants sud ho és des dels 2000 metres en
amunt. La neu és present des dels 1600-1700 metres. Al Prepirineu i a les canals del Cadí Moixeró
l'efecte del vent va ser menor i la neu és contínua des dels 1600 metres en nord i dels 1800 en sud. Al
Ter-Freser hi ha gruixos de 80-120 centímetres a 2200 metres; els gruixos més destacables es donen
a la meitat oriental d'aquest sector; a l'extrem nord del Perafita-Puigpedrós els gruixos volten els 30-60
centímetres. Les acumulacions més destacables es troben sota colls i carenes orientades a sud. Al
Vessant nord del Cadí-Moixeró i al Prepirineu els gruixos són menors, entre 10-50 centímetres. La
innivació és bona per l’època de l’any.
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 més altes que dissabte, amb valors al centre
del dia entre 5 i 8 graus positius a 2200 metres. Les mínimes avui dilluns es mantenen al voltant de
0 graus a 2200 m, però força per sota de zero graus a fons de vall. Durant les nits serenes la neu es
refreda en superfície i s'encrosta a les solanes. 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. En orientacions assolellades, cal fer atenció a les crostes de neu ventada i endurida ja que
es mostren molt relliscoses. Al centre del dia és possible que caiguin purgues de neu humida a les
solanes, a partir de punts com roques o arbres aïllats. 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. Evolució del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 10/12/2013
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 10/12/2013

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

Vàlid fins: 11/12/2013

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 11/12/2013
Ter-Freser

FEBLE (1).

Perafita-Puigpedrós

FEBLE (1).

Vessant Nord del CadíMoixeró

FEBLE (1).

Prepirineu

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
La fosa de neu ha fet minvar la presència del mantell a cotes baixes assolellades. Al Ter-Freser i al
Perafita-Puigpedrós, la neu es troba molt ventada per sobre dels 2400 metres i en orientacions nord
predomina el terra al descobert; en canvi les solanes estan carregades de neu ventada. El mantell és
esquiable entre els 1800-2200 metres en nord i en els vessants sud ho és des dels 2000 metres en
amunt. La neu és present des dels 1600-1700 metres. Al Prepirineu i a les canals del Cadí Moixeró
l'efecte del vent va ser menor i la neu és contínua des dels 1600 metres en nord i dels 1800 en sud. Al
Ter-Freser hi ha gruixos de 70-110 centímetres a 2200 metres; els gruixos més destacables es donen
a la meitat oriental d'aquest sector; a l'extrem nord del Perafita-Puigpedrós els gruixos volten els 30-50
centímetres. Les acumulacions més destacables es troben sota colls i carenes orientades a sud. Al
Vessant nord del Cadí-Moixeró i al Prepirineu els gruixos són menors, entre 10-40 centímetres. La
innivació és superior a l'habitual per l’època de l’any.
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 4 i 8 graus positius a 2200 metres. Les mínimes avui dimarts han pujat amb valors entre
2 i 3 graus positius a 2200 m (a fons de vall s'ha arribat a 10 graus sota zero). Durant les nits serenes la
neu es refreda en superfície i s'encrosta a les solanes. En orientacions nord la neu és vella, pols i freda
(tipus sucre) i el perill accidental d’allaus és molt baix. En orientacions assolellades, cal fer atenció a
les crostes de neu ventada i endurida ja que es mostren molt relliscoses. Al centre del dia és possible
que caiguin purgues de neu humida a les solanes, a partir de punts com roques o arbres aïllats. 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
No hi haurà canvis apreciables. Evolució del perill: ESTACIONARI o EN LLEUGER DESCENS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 11/12/2013
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 11/12/2013

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

Vàlid fins: 12/12/2013

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 12/12/2013
Ter-Freser

FEBLE (1).

Perafita-Puigpedrós

FEBLE (1).

Vessant Nord del CadíMoixeró

FEBLE (1).

Prepirineu

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
La fosa de neu ha fet minvar la presència del mantell a cotes baixes assolellades. Al Ter-Freser i al
Perafita-Puigpedrós, la neu es troba molt ventada per sobre dels 2400 metres i en orientacions nord
predomina el terra al descobert; en canvi les solanes estan carregades de neu ventada. El mantell és
esquiable entre els 1800-2200 metres en nord i en els vessants sud ho és des dels 2000 metres en
amunt. La neu és present des dels 1600-1700 metres. Al Prepirineu i a les canals del Cadí Moixeró
l'efecte del vent va ser menor i la neu és contínua des dels 1600 metres en nord i dels 1800 en sud. Al
Ter-Freser hi ha gruixos de 70-110 centímetres a 2200 metres; els gruixos més destacables es donen
a la meitat oriental d'aquest sector; a l'extrem nord del Perafita-Puigpedrós els gruixos volten els 30-50
centímetres. Les acumulacions més destacables es troben sota colls i carenes orientades a sud. Al
Vessant nord del Cadí-Moixeró i al Prepirineu els gruixos són menors, entre 10-40 centímetres. La
innivació és superior a l'habitual per l’època de l’any.
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;
avui dimecres seran més altes que dies enrere i demà dijous sembla que ja no pujaran més. Les
temperatures màximes de dimarts van oscil•lar entre 5 i 10 graus positius a 2200 metres. Les mínimes
avui dimecres han pujat amb valors entre 2 i 5 graus positius a 2200 m (a fons de vall s'ha arribat
novament fins a 10 graus sota zero). Durant les nits serenes la neu es refreda en superfície i s'encrosta
a les solanes. En orientacions nord la neu és vella, pols i freda (tipus sucre); en els darrers dies s'ha
detectat la formació de gobelets a la base del mantell, però el perill accidental d’allaus és baix ja que a
les obagues hi ha poques plaques de vent. En orientacions assolellades, cal fer atenció a les crostes
de neu ventada i endurida ja que es mostren molt relliscoses. Al centre del dia és possible que caiguin
purgues de neu humida a les solanes, a partir de punts com roques o arbres aïllats. 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
No hi haurà canvis apreciables. Evolució del perill: ESTACIONARI o EN LLEUGER DESCENS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 12/12/2013
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 12/12/2013

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

Vàlid fins: 13/12/2013

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 13/12/2013
Ter-Freser

FEBLE (1).

Perafita-Puigpedrós

FEBLE (1).

Vessant Nord del Cadí-Moixeró

FEBLE (1).

Prepirineu

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
La fosa de neu ha fet minvar la presència del mantell a cotes baixes assolellades. Al Ter-Freser i al PerafitaPuigpedrós, la neu es troba molt ventada per sobre dels 2400 metres i en orientacions nord predomina el terra al
descobert; en canvi les solanes estan carregades de neu ventada. El mantell és esquiable entre els 1800-2200
metres en nord i en els vessants sud ho és des dels 2000 metres en amunt. La neu és present des dels 1600-1700
metres. Al Prepirineu i a les canals del Cadí Moixeró l'efecte del vent va ser menor i la neu és contínua des dels
1700 metres en nord i dels 2000 en sud. Al Ter-Freser hi ha gruixos de 60-100 centímetres a 2200 metres; els
gruixos més destacables es donen a la meitat oriental d'aquest sector; a l'extrem nord del Perafita-Puigpedrós els
gruixos volten els 30-50 centímetres. Les acumulacions més destacables es troben sota colls i carenes orientades
a sud. Al Vessant nord del Cadí-Moixeró i al Prepirineu els gruixos són menors, entre 10-40 centímetres. La
innivació és superior a l'habitual per l’època de l’any.
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 metres de fins a 6
graus positius; a fons de vall s'ha arribat a 11 graus sota zero. Avui dijous a alta muntanya les temperatures
comencen a baixar de forma progressiva. Durant les nits serenes la neu es refreda en superfície i s'encrosta a
les solanes. En orientacions nord la neu és vella, pols i freda (tipus sucre); en els darrers dies s'ha detectat la
formació de gobelets a la base del mantell, però el perill accidental d’allaus és baix ja que a les obagues hi ha
poques plaques de vent. En orientacions assolellades, cal fer atenció a les crostes de neu ventada i endurida ja
que es mostren molt relliscoses. Al centre del dia és possible que caiguin purgues de neu humida a les solanes,
a partir de punts com roques o arbres aïllats. 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
Dissabte avança d'oest a est un front amb nevades poc importants, que probablement només afectin el nord del
Perafita-Puigpedrós i del Ter-Freser amb cota de neu en descens de 2000 a 1600 metres, amb algun cop de
vent moderat de component nord. No hi haurà canvis importants en l'estabilitat del mantell. Evolució del perill:
ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 13/12/2013
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 13/12/2013

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

Vàlid fins: 14/12/2013

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 14/12/2013
Ter-Freser

FEBLE (1).

Perafita-Puigpedrós

FEBLE (1).

Vessant Nord del CadíMoixeró

FEBLE (1).

Prepirineu

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
La fosa de neu ha fet minvar la presència del mantell a cotes baixes assolellades. Al Ter-Freser i al
Perafita-Puigpedrós, la neu es troba molt ventada per sobre dels 2400 metres i en orientacions nord
predomina el terra al descobert; en canvi les solanes estan carregades de neu ventada. El mantell és
esquiable entre els 1800-2200 metres en nord i en els vessants sud ho és des dels 2000 metres en
amunt. La neu és present des dels 1600-1700 metres. Al Prepirineu i a les canals del Cadí Moixeró
l'efecte del vent va ser menor i la neu és contínua des dels 1700 metres en nord i dels 2000 en sud. Al
Ter-Freser hi ha gruixos de 60-100 centímetres a 2200 metres; els gruixos més destacables es donen
a la meitat oriental d'aquest sector; a l'extrem nord del Perafita-Puigpedrós els gruixos volten els 30-50
centímetres. Les acumulacions més destacables es troben sota colls i carenes orientades a sud. Al
Vessant nord del Cadí-Moixeró i al Prepirineu els gruixos són menors, entre 10-40 centímetres. La
innivació és superior a l'habitual per l’època de l’any.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 14/12/2013
La tònica de la setmana ha estat que la neu es refreda en superfície i s'encrosta a les solanes. Amb
el descens de temperatura de demà i el retorn de les inversions tèrmiques de cara a diumenge, la
situació continuarà igual. Actualment, en orientacions nord la neu és vella, pols i freda (tipus sucre);
en els darrers dies s'ha detectat la formació de gobelets a la base del mantell, però el perill accidental
d’allaus és baix ja que a les obagues hi ha poques plaques de vent. En orientacions assolellades, cal
fer atenció a les crostes de neu ventada i endurida ja que es mostren molt relliscoses. Al centre del dia
és possible que caiguin purgues de neu humida a les solanes, a partir de punts com roques o arbres
aïllats. 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
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 oriental

Data: 14/12/2013

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

Vàlid fins: 16/12/2013

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 16/12/2013
Ter-Freser

FEBLE (1).

Perafita-Puigpedrós

FEBLE (1).

Vessant Nord del CadíMoixeró

FEBLE (1).

Prepirineu

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
La fosa de neu ha fet minvar la presència del mantell a cotes baixes assolellades. Al Ter-Freser i al
Perafita-Puigpedrós, la neu es troba molt ventada per sobre dels 2400 metres i en orientacions nord
predomina el terra al descobert; en canvi les solanes estan carregades de neu ventada. El mantell és
esquiable entre els 1800-2200 metres en nord i en els vessants sud ho és des dels 2000 metres en
amunt. La neu és present des dels 1600-1700 metres. Al Prepirineu i a les canals del Cadí Moixeró
l'efecte del vent va ser menor i la neu és contínua des dels 1700 metres en nord i dels 2000 en sud. Al
Ter-Freser hi ha gruixos de 60-100 centímetres a 2200 metres; els gruixos més destacables es donen
a la meitat oriental d'aquest sector; a l'extrem nord del Perafita-Puigpedrós els gruixos volten els 30-50
centímetres. Les acumulacions més destacables es troben sota colls i carenes orientades a sud. Al
Vessant nord del Cadí-Moixeró i al Prepirineu els gruixos són menors, entre 10-40 centímetres. La
innivació és superior a l'habitual per l’època de l’any.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 16/12/2013
Les temperatures màximes d'ahir van rondar els 4-6ºC mentre que les mínimes d'avui han davallat
respecte dies anteriors degut a l'entrada de nord d'aquesta matinada. Els valors d'aquestes mínimes
han estat al voltant dels -1ºC a 2200 m. S'ha imposat el vent del nord però no ha tingut efectes sobre
la neu. Actualment, en orientacions nord la neu és vella, pols i freda (tipus sucre); en els darrers dies
s'ha detectat la formació de gobelets a la base del mantell, però el perill accidental d’allaus és baix ja
que a les obagues hi ha poques plaques de vent. En orientacions assolellades, cal fer atenció a les
crostes de neu ventada i endurida ja que es mostren molt relliscoses. Al centre del dia és possible que
caiguin purgues de neu humida a les solanes, a partir de punts com roques o arbres aïllats. 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
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 oriental

Data: 16/12/2013

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

Vàlid fins: 17/12/2013

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 17/12/2013
Ter-Freser

FEBLE (1).

Perafita-Puigpedrós

FEBLE (1).

Vessant Nord del CadíMoixeró

FEBLE (1).

Prepirineu

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
La fosa de neu ha fet minvar la presència del mantell a cotes baixes assolellades. Al Ter-Freser i al
Perafita-Puigpedrós, la neu es troba molt ventada per sobre dels 2400 metres i en orientacions nord
predomina el terra al descobert; en canvi les solanes estan carregades de neu ventada. El mantell és
esquiable entre els 1800-2200 metres en nord i en els vessants sud ho és des dels 2000 metres en
amunt. La neu és present des dels 1600-1700 metres. Al Prepirineu i a les canals del Cadí Moixeró
l'efecte del vent va ser menor i la neu és contínua des dels 1700 metres en nord i dels 2000 en sud. Al
Ter-Freser hi ha gruixos de 60-100 centímetres a 2200 metres; els gruixos més destacables es donen
a la meitat oriental d'aquest sector; a l'extrem nord del Perafita-Puigpedrós els gruixos volten els 30-50
centímetres. Les acumulacions més destacables es troben sota colls i carenes orientades a sud. Al
Vessant nord del Cadí-Moixeró i al Prepirineu els gruixos són menors, entre 10-40 centímetres. La
innivació és superior a l'habitual per l’època de l’any.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 17/12/2013
Durant el cap de setmana ha continuat l'estabilitat meteorològica. Les temperatures positives durant
el dia estoven superficialment la neu i la lleu davallada de les mínimes fa que s'encrostin la superfície
de la neu a les solanes. Actualment, en orientacions nord la neu és vella, pols i freda (tipus sucre). La
base del mantell nival presenta facetes i gobelets però el perill accidental d’allaus és baix ja que a les
obagues hi ha poques plaques de vent. En orientacions assolellades, cal fer atenció a les crostes de
neu ventada i endurida ja que es mostren molt relliscoses. Al centre del dia és possible que caiguin
purgues de neu humida a les solanes, a partir de punts com roques o arbres aïllats i en pendents
superiors als 35º. 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
No hi haurà canvis importants pel que fa al grau de perill. Evolució del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 17/12/2013
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 17/12/2013

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

Vàlid fins: 18/12/2013

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 18/12/2013
Ter-Freser

FEBLE (1).

Perafita-Puigpedrós

FEBLE (1).

Vessant Nord del CadíMoixeró

FEBLE (1).

Prepirineu

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
La fosa de neu ha fet minvar la presència del mantell a cotes baixes assolellades. Al Ter-Freser i al
Perafita-Puigpedrós, la neu es troba molt ventada per sobre dels 2400 metres i en orientacions nord
predomina el terra al descobert; en canvi les solanes estan carregades de neu ventada. El mantell és
esquiable entre els 1800-2200 metres en nord i en els vessants sud ho és des dels 2000 metres en
amunt. La neu és present des dels 1600-1700 metres. Al Prepirineu i a les canals del Cadí Moixeró
l'efecte del vent va ser menor i la neu és contínua des dels 1700 metres en nord i dels 2000 en sud. Al
Ter-Freser hi ha gruixos de 60-100 centímetres a 2200 metres; els gruixos més destacables es donen
a la meitat oriental d'aquest sector; a l'extrem nord del Perafita-Puigpedrós els gruixos volten els 30-50
centímetres. Les acumulacions més destacables es troben sota colls i carenes orientades a sud. Al
Vessant nord del Cadí-Moixeró i al Prepirineu els gruixos són menors, entre 10-40 centímetres. La
innivació és superior a l'habitual per l’època de l’any.
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 4 i 6ºC i les
mínimes d'avui dimarts al voltant dels 0ºC. El vent ha estat o bé encalmant o moderat de component
sud i oest. Actualment, en orientacions nord la neu és vella, pols i freda (tipus sucre). La base del
mantell nival presenta facetes i gobelets però el perill accidental d’allaus és baix ja que a les obagues hi
ha poques plaques de vent. En orientacions assolellades, cal fer atenció a les crostes de neu ventada
i endurida ja que es mostren molt relliscoses. Al centre del dia és possible que caiguin purgues de neu
humida a les solanes, a partir de punts com roques o arbres aïllats i en pendents superiors als 35º. 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
Les nevades previstes i el descens de temperatures 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 oriental

Data: 18/12/2013

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

Vàlid fins: 19/12/2013

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 19/12/2013
Ter-Freser

FEBLE (1).

Perafita-Puigpedrós

FEBLE (1) avui dimecres; MODERAT (2) demà dijous.

Vessant Nord del CadíMoixeró

FEBLE (1).

Prepirineu

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
La fosa de neu ha fet minvar la presència del mantell a cotes baixes assolellades. Al Ter-Freser i al
Perafita-Puigpedrós, la neu es troba molt ventada per sobre dels 2400 metres i en orientacions nord
predomina el terra al descobert; en canvi les solanes estan carregades de neu ventada. El mantell és
esquiable entre els 1800-2200 metres en nord i en els vessants sud ho és des dels 2000 metres en
amunt. La neu és present des dels 1600-1700 metres. Al Prepirineu i a les canals del Cadí Moixeró
l'efecte del vent va ser menor i la neu és contínua des dels 1700 metres en nord i dels 2000 en sud. Al
Ter-Freser hi ha gruixos de 60-100 centímetres a 2200 metres; els gruixos més destacables es donen
a la meitat oriental d'aquest sector; a l'extrem nord del Perafita-Puigpedrós els gruixos volten els 30-50
centímetres. Les acumulacions més destacables es troben sota colls i carenes orientades a sud. Al
Vessant nord del Cadí-Moixeró i al Prepirineu els gruixos són menors, entre 10-40 centímetres.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 19/12/2013
A tots els sectors les temperatures han baixat lleugerament. Lesmàximes d'ahir a 2200 metres van
rondar els 4 ºC i les mínimes d'avui dimecres han estat al voltant dels -1ºC. Avui dimecres, en
orientacions nord la neu és vella, pols i freda (tipus sucre). La base del mantell nival presenta facetes
i gobelets però el perill accidental d’allaus és baix ja que a les obagues hi ha poques plaques de vent.
En orientacions assolellades, cal fer atenció a les crostes de neu ventada i endurida ja que es mostren
molt relliscoses. Al centre del dia és possible que caiguin purgues de neu humida a les solanes, a partir
de punts com roques o arbres aïllats i en pendents superiors als 35º. El perill d'allaus és FEBLE (1)
a tots els sectors excepte a l'extrem nord del Perafita Puigpedrós on passarà a MODERAT (2) demà
dijous per les nevades amb vent anunciades. Es podran formar plaques de vent inestables puntualment
sobre nivells incohesius.
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 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 oriental

Data: 19/12/2013

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

Vàlid fins: 20/12/2013

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 20/12/2013
Ter-Freser

FEBLE (1).

Perafita-Puigpedrós

FEBLE (1)

Vessant Nord del CadíMoixeró

FEBLE (1).

Prepirineu

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
Al Ter-Freser i al Perafita-Puigpedrós, la neu es troba molt ventada per sobre dels 2400 metres i
en orientacions nord predomina el terra al descobert; en canvi les solanes estan carregades de neu
ventada. El mantell és esquiable entre els 1800-2200 metres en nord i en els vessants sud ho és
des dels 2000 metres en amunt. La neu és present des dels 1600-1700 metres. Al Prepirineu i a les
canals del Cadí Moixeró l'efecte del vent va ser menor i la neu és contínua des dels 1700 metres en
nord i dels 2000 en sud. Al Ter-Freser hi ha gruixos de 60-100 centímetres a 2200 metres; els gruixos
més destacables es donen a la meitat oriental d'aquest sector; a l'extrem nord del Perafita-Puigpedrós
els gruixos volten els 30-50 centímetres. Les acumulacions més destacables es troben sota colls i
carenes orientades a sud. Al Vessant nord del Cadí-Moixeró i al Prepirineu els gruixos són menors,
entre 10-40 centímetres.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 20/12/2013
Avui pel matí l'ambient humit i les precipitacions 1700-1900 m han humitejat el mantell en superfície.
A les zones de neu sucre la humitat hi ha percolat amb més facilitat mentre que als llocs on la neu ja
estava molt endurida l'efecte a estat molt menor o nul. S'espera que a partir d'avui per la tarda baixin
les temperatures i per tant la cota de neu, especialment a l'extrem més nord, però en tots els cassos
amb fort vent del nord. En aquestes condicions, es preveu que sigui difícil que amb els gruixos de neu
anunciats, fins a 5 cm, es puguin formar plaques. Per tant, en funció de la meteo, no es preveuen massa
canvis. Tant sols és possible la formació de noves plaques a l'extrem nord del Perafita-Puigpedrós ja
que és la zona de influència més nord. A la resta predomina el mantell endurit, lleugerament humitejat
avui en superfície per la humitat i el plugim, però que tornarà a endurir-se des d'avui al vespre. El perill
es manté en FEBLE (1) 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 Evolució del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 20/12/2013
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 20/12/2013

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

Vàlid fins: 21/12/2013

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 21/12/2013
Ter-Freser

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

Perafita-Puigpedrós

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

Vessant Nord del Cadí-Moixeró

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

Prepirineu

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

Distribució del mantell nival
La nevada d'ahir i avui de matinada ha tingut pocs efectes sobre la distribució de la neu. Tant sols a cotes
altes ha deixat un cert gruix com per tapar lleugerament els relleus que anteriorment estaven molt ventats. En
línies generals la situació es manté com dies enrere. Al Ter-Freser i al Perafita-Puigpedrós, la neu es troba molt
ventada per sobre dels 2400 metres i en orientacions nord predomina el terra al descobert o enfariant; en canvi
les solanes estan carregades de neu ventada antiga. El mantell és esquiable entre els 1800-2200 metres en
nord i en els vessants sud ho és des dels 2000 metres en amunt. La neu és present des dels 1600-1700 metres.
A les canals dell Cadí Moixeró l'efecte del vent és menor i la neu és contínua des dels 1700 metres en nord i dels
2000 en sud. Al Ter-Freser hi ha gruixos de 60-100 centímetres a 2200 metres; els gruixos més destacables es
donen a la meitat oriental d'aquest sector; a l'extrem nord del Perafita-Puigpedrós els gruixos volten els 30-50
centímetres. Les acumulacions més destacables es troben sota colls i carenes orientades a sud. Al Vessant nord
del Cadí-Moixeró i al Prepirineu els gruixos són menors, entre 10-40 centímetres.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 21/12/2013
Ahir des del matí es van iniciar nevades i pluges amb vent del sud i de l'oest. La neu recent que es va acumular a
cotes altes va ser molt humida. Aquest primer episodi càlid del front va afectar a tots els sectors i els gruixos van
ser al voltant dels 5 cm, puntualment 10 cm al Prepirineu. Després, concretament la matinada d'avui hi ha hagut
l'entrada de nord que tant sols s'ha donat a l'extrem nord i amb gruixos no superiors als 5 cm de neu freda i seca
que han estat treballats pel vent del nord i nord-oest. En aquestes condicions, s'han format petites plaques de
vent sota colls i carenes, sobretot en orientacions sud i est però també en algunes obagues del Prepirineu i en
obagues arrecerades de la resta de sectors. Aquestes plaques es poden desencadenar amb facilitat pel pas d'un
esquiador i poden assolir puntualment la mida suficient com per enterrar una persona. Els indrets més afectats
són aquells on ja hi havia base de neu prèvia i especialment en relleus convexos. Concretament ales canals del
Cadí s'han acumulat neu no tant treballada pel vent i s'esperen purgues de neu recent en pendents superiors
als 35-40º. A tots els sectors el perill d'allaus és MODERAT (2) 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
No es preveuen grans canvis Evolució del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 21/12/2013
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 21/12/2013

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

Vàlid fins: 22/12/2013

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 22/12/2013
Ter-Freser

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

Perafita-Puigpedrós

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

Vessant Nord del CadíMoixeró

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

Prepirineu

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

Distribució del mantell nival
Al Ter-Freser i al Perafita-Puigpedrós, la neu es troba molt ventada per sobre dels 2400 metres i en
orientacions nord predomina el terra al descobert o enfarinat; en canvi les solanes estan carregades de
neu ventada antiga. El mantell és esquiable entre els 1800-2200 metres en nord i en els vessants sud
ho és des dels 2000 metres en amunt. La neu és present des dels 1600-1700 metres. A les canals del
Cadí Moixeró l'efecte del vent és menor i la neu és contínua des dels 1700 metres en nord i dels 2000
en sud. Al Ter-Freser hi ha gruixos de 60-100 centímetres a 2200 metres; els gruixos més destacables
es donen a la meitat oriental d'aquest sector; a l'extrem nord del Perafita-Puigpedrós els gruixos volten
els 30-50 centímetres. Les acumulacions més destacables es troben sota colls i carenes orientades a
sud. Al Vessant nord del Cadí-Moixeró i al Prepirineu els gruixos són menors, entre 10-40 centímetres.
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. La feble nevada amb vent
de nord de dijous-divendres passat va formar petites plaques de vent sota colls i carenes, sobretot
en orientacions sud i est però també en algunes obagues del Prepirineu i en obagues arrecerades de
la resta de sectors. Aquestes plaques es poden desencadenar amb facilitat pel pas d'un esquiador i
poden assolir puntualment la mida suficient com per a enterrar una persona. Els indrets més afectats
són aquells on ja hi havia base de neu prèvia i especialment en relleus convexos. A tots els sectors el
perill d'allaus és MODERAT (2) 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 oriental

Data: 23/12/2013

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

Vàlid fins: 24/12/2013

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 24/12/2013
Ter-Freser

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

Perafita-Puigpedrós

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

Vessant Nord del CadíMoixeró

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

Prepirineu

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

Distribució del mantell nival
Al Ter-Freser i al Perafita-Puigpedrós, la neu es troba molt ventada per sobre dels 2400 metres i en
orientacions nord predomina el terra al descobert o enfarinat; en canvi les solanes estan carregades de
neu ventada antiga. El mantell és esquiable entre els 1800-2200 metres en nord i en els vessants sud
ho és des dels 2000 metres en amunt. La neu és present des dels 1600-1700 metres. A les canals del
Cadí Moixeró l'efecte del vent és menor i la neu és contínua des dels 1700 metres en nord i dels 2000
en sud. Al Ter-Freser hi ha gruixos de 60-100 centímetres a 2200 metres; els gruixos més destacables
es donen a la meitat oriental d'aquest sector; a l'extrem nord del Perafita-Puigpedrós els gruixos volten
els 30-50 centímetres. Les acumulacions més destacables es troben sota colls i carenes orientades a
sud. Al Vessant nord del Cadí-Moixeró i al Prepirineu els gruixos són menors, entre 10-40 centímetres.
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 6 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. La feble nevada amb vent de nord de dijous-divendres
passat va formar petites plaques de vent sota colls i carenes, sobretot en orientacions sud i est però
també en algunes obagues del Prepirineu i en obagues arrecerades de la resta de sectors. Aquestes
plaques és possible que es desencadenin pel pas d'un esquiador i poden assolir puntualment la mida
suficient com per a enterrar una persona. Els indrets més afectats són aquells on ja hi havia base de
neu prèvia i especialment en relleus convexos. A tots els sectors el perill d'allaus és FEBLE (1), però
MODERAT (2) sota colls i carenes. Durant el dimarts el perill es generalitzarà a MODERAT (2) degut
al transport de neu pel vent del sud i oest; a més començarà a nevar a cota alta del Prepirineu i CadíMoixeró a la segona meitat del dia.
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 LLEUGER AUGMENT.
El proper butlletí s'emetrà el dia 24/12/2013
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 24/12/2013

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

Vàlid fins: 27/12/2013

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 27/12/2013
Ter-Freser

MODERAT (2).

Perafita-Puigpedrós

MODERAT (2).

Vessant Nord del Cadí-Moixeró

MARCAT (3).

Prepirineu

MARCAT (3).

Distribució del mantell nival
Abans que nevi, el dia 24 el Ter-Freser i al Perafita-Puigpedrós, la neu es troba molt ventada per sobre dels 2400
metres i en orientacions nord predomina el terra al descobert o enfarinat; en canvi, les solanes estan carregades
de neu ventada antiga. El mantell és esquiable entre els 1800-2200 metres en nord i en els vessants sud ho és
des dels 2000 metres en amunt. La neu és present des dels 1600-1700 metres. A les canals del Cadí-Moixeró
la neu és contínua des dels 1700 metres en nord i dels 2000 en sud. Al Ter-Freser hi ha gruixos de 50-90
centímetres a 2200 metres; els gruixos més destacables es donen a la meitat oriental d'aquest sector; a l'extrem
nord del Perafita-Puigpedrós els gruixos volten els 30-50 centímetres. Les acumulacions més destacables es
troben sota colls i carenes orientades a sud. Al Vessant nord del Cadí-Moixeró i al Prepirineu els gruixos són
menors, d’entre 10-40 centímetres. Després de la nevada, el mantell podrà quedar continu des dels 1600 metres
aproximadament amb gruixos de neu total per damunt de 2200 metres de l’ordre de 50-70 centímetres al Vessant
nord del Cadí-Moixeró i del Prepirineu.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 27/12/2013
Situació prevista ben diferent entre la meitat sud i la meitat nord del Pirineu oriental, degut a un front atlàntic molt
actiu amb vents de sud i nevades abundants al Prepirineu i a les canals del Cadí-Moixeró. Els límits de plujaneu seran molt variables. El dia 24, fins que no nevi a última hora, es manté la situació de dies enrere amb perill
FEBLE (1), però MODERAT (2) per sobre de 2400 metres, ja que hi ha alguna placa de vent antiga a cotes altes
que pot caure al pas d’una persona, especialment en punts obacs, força drets i convexos. Degut al pas del front,
durant la nit del 24 i matí del 25 el perill augmentarà a MARCAT (3) al Prepirineu i a les canals del Cadí-Moixeró,
ja que hi haurà allaus espontànies de neu humida perquè pot ploure fins cota alta; per damunt de 2200-2300
metres es formaran plaques de vent en orientacions nord que seran molt fràgils i cauran al pas d’una persona;
podran ser de mida suficient per colgar un grup de persones. El dia 25 la temperatura anirà baixant i les nevades
minvaran; les plaques de vent es mantindran fràgils i el perill serà MARCAT (3) al Prepirineu i a les canals del
Cadí-Moixeró. La nevada disminuirà d’oest a est i al Ter-Freser i al Perafita-Puigpedrós la formació de plaques
de vent haurà estat menor i el perill serà MODERAT (2) per situació de plaques de vent fràgils en orientacions
nord i est. El dia 26 pot enfortir-se el vent de nord i es formarien noves plaques de vent, estenent-se també a
orientacions sud; es mantindrà el perill en MARCAT (3) al Prepirineu i a les canals del Cadí-Moixeró i MODERAT
(2) al Ter-Freser i al Perafita-Puigpedrós 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 oriental

Data: 26/12/2013

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

Vàlid fins: 27/12/2013

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 27/12/2013
Ter-Freser

MARCAT (3).

Perafita-Puigpedrós

MARCAT (3).

Vessant Nord del CadíMoixeró

MARCAT (3).

Prepirineu

MARCAT (3).

Distribució del mantell nival
El terra està quedant cobert de neu des 1400-1600 metres aproximadament degut a les noves
nevades amb temperatures baixes. Al matí del dia 26, els gruixos de neu recent caiguts amb
la nevada de sud oscil.len entre 20-30 centímetres, disminuint d'oest a est, de manera que
al Ter-Freser van caure de l'ordre de 5-15 centímetres. Avui dia 26, amb la nevada de nordoest s'afegiran de l'ordre de fins a 10-20 centímetres més al nord del Perafita-Puigpedrós i
del Ter-Freser, i de l'ordre de 1-5 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 al Perafita-Puigpedrós, al Prepirineu i
a les Canals del Cadí-Moixeró. 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

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

- 37 / 156 -

1 /1

Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

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
Ter-Freser

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

Perafita-Puigpedrós

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

Vessant Nord del CadíMoixeró

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

Prepirineu

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

Distribució del mantell nival
El terra ha quedat cobert de neu per sobre dels 1100-1200 metres al Perafita-Puigpedrós i Canals del
Cadí-Moixeró, però la cota de mantell esquiable remuntarà ràpidament. Al Ter-Freser i Prepirineu hi
ha neu al terra per damunt de 1700-1800 metres. Al Ter-Freser i al Perafita-Puigpedrós hi ha gruixos
totals de 60-90 centímetres a 2200 metres. Al Vessant nord del Cadí-Moixeró i al Prepirineu els gruixos
són menors, d’entre 40-70 centímetres. Hi ha força acumulacions sota colls i carenes a tots els sectors.
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 20-30 centímetres, menors al TerFreser), sobretot per damunt de 2000 metres; aquestes plaques són gruixudes i extenses. Després va
nevar amb vent de nord-oest (10-20 centímetres al límit nord del Perafita-Puigpedrós i del Ter-Freser)
i s'han format noves plaques de vent també fràgils en orientacions d'est a sud en aquest sectors. Totes
elles poden desprendre's al pas d'una persona i localment ser de mida suficient per colgar un grup
de persones al Perafita-Puigpdrós i canals del Cadí-Moixeró. A més, avui divendres un fort augment
de temperatura provoca activitat d'allaus espontànies de neu recent humida en vessants assolellats.
Aquestes allaus espontànies seran de mida petita, però localment de mida suficient per colgar una
persona. Demà dissabte les temperatures davallaran bruscament amb nevades febles disminuint el
perill d'allaus espontànies; a cota alta es mantindrà el perill d'allaus accidentals. Avui divendres 27 i
demà dissabte 28 el perill és MARCAT (3) per sobre de 2000 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
Per diumenge disminuirà la possibilitat d'allaus espontànies, però les plaques de vent en obagues
es mantindran fràgils. 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 oriental

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
Ter-Freser

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

Perafita-Puigpedrós

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

Vessant Nord del CadíMoixeró

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

Prepirineu

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

Distribució del mantell nival
Hi ha neu al terra per sobre dels 1300-1400 metres al Perafita-Puigpedrós i Vessant Nord del CadíMoixeró, però la cota de mantell esquiable es troba cap els 1700 metres. Al Ter-Freser i Prepirineu hi
ha neu al terra per damunt de 1700-1800 metres. Al Ter-Freser i al Perafita-Puigpedrós hi ha gruixos
totals de 60-90 centímetres a 2200 metres. Al Vessant nord del Cadí-Moixeró i al Prepirineu els gruixos
són menors, d’entre 40-70 centímetres. Hi ha força acumulacions sota colls i carenes a tots els sectors,
mentre que les orientacions oest estan escombrades de neu pel vent. La innivació a tots els sectors
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,
menys abundants al Ter-Freser. Aquestes plaques són gruixudes i extenses al Perafita-Puigpedrós i a
les canals del Cadí-Moixeró. 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
on toca el sol i s'ha estabilitzat força per sota de 2000 metres. Avui dissabte 28 i demà diumenge 29
el perill és MARCAT (3) per sobre de 2200 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
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 oriental

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
Ter-Freser

MODERAT (2).

Perafita-Puigpedrós

MODERAT (2).

Vessant Nord del CadíMoixeró

MODERAT (2).

Prepirineu

MODERAT (2).

Distribució del mantell nival
Al Ter-Freser i Prepirineu hi ha neu al terra per damunt de 1700-1800 metres; al Perafita-Puigpedrós
i al Vessant Nord del Cadí-Moixeró el terra està cobert per damunt de 1400-1600 metres. Per damunt
de 2000 metres el mantell està ventat i el terra apareix en vessants orientats a l'oest. Hi ha força
sobreacumulacions sota colls i carenes a tots els sectors. Al Ter-Freser i al Perafita-Puigpedrós hi ha
gruixos totals de 50-80 centímetres a 2200 metres. Al Vessant nord del Cadí-Moixeró i al Prepirineu
els gruixos són menors, d’entre 30-60 centímetres.
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 pas de núvols. 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 2100 metres baixant a 1800 metres)
va deixar entre 5-15 centímetres de neu recent al Prepirineu lleidatà, entre 2-5 centímetres a la resta.
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. 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. Avui dilluns 30 i demà dimarts 31 el perill d'allaus és MODERAT (2)
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
La suavitat en les temperatures i la absència de 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:
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 oriental

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
Ter-Freser

MODERAT (2).

Perafita-Puigpedrós

MODERAT (2).

Vessant Nord del CadíMoixeró

MODERAT (2).

Prepirineu

MODERAT (2).

Distribució del mantell nival
Al Ter-Freser i Prepirineu hi ha neu al terra per damunt de 1700-1800 metres; al Perafita-Puigpedrós
i al Vessant Nord del Cadí-Moixeró el terra està cobert per damunt de 1400-1600 metres. Per damunt
de 2000 metres el mantell està ventat i el terra apareix en vessants orientats a l'oest i al nord exposats
al vent. Hi ha força sobreacumulacions sota colls i carenes a tots els sectors. Al Ter-Freser i al PerafitaPuigpedrós hi ha gruixos totals de 50-80 centímetres a 2200 metres. Al Vessant nord del Cadí-Moixeró
i al Prepirineu els gruixos són menors, d’entre 30-60 centímetres. A tots els sectors, la innivació està
per sobre de l'habitual 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. Des de dilluns les temperatures
s'han recuperat (màximes de dilluns entre 1 i 4 graus a 2200 metres i mínimes de dimarts entre 1
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. Fins al dia 2 de
gener el perill d'allaus a tots els sectors serà MODERAT (2), especialment per sobre de 2200 metres.
Per sota d'aquesta cota el mantell està fortament encrostat a les solanes i és força estable.
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 mantindran el mantell encrostat i estable.
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
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

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
Ter-Freser

MODERAT (2) per sobre de 2200 metres. FEBLE (1) a la resta.

Perafita-Puigpedrós

MODERAT (2) per sobre de 2200 metres. FEBLE (1) a la resta.

Vessant Nord del CadíMoixeró

MODERAT (2).

Prepirineu

MODERAT (2).

Distribució del mantell nival
Al Ter-Freser i Prepirineu hi ha neu al terra per damunt de 1700-1800 metres; al Perafita-Puigpedrós
i al Vessant Nord del Cadí-Moixeró el terra està cobert per damunt de 1400-1600 metres. Per damunt
de 2000 metres el mantell està ventat i el terra apareix en vessants orientats a l'oest. Hi ha força
sobreacumulacions sota colls i carenes a tots els sectors. Al Ter-Freser i al Perafita-Puigpedrós hi ha
gruixos totals de 50-80 centímetres a 2200 metres. Al Vessant nord del Cadí-Moixeró i al Prepirineu
els gruixos són menors, d’entre 30-60 centímetres.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 03/01/2014
La passada matinada s'ha donat una molt feble nevada per sobre dels 2000-2100 m que ha deixat
acumulacions minses al Cadí i entre 6-8 mm al Prepirineu. Més destacable va ser el front de dissabte 28
de desembre (cota de neu de 2100 metres baixant a 1800 metres) que va deixar entre 5-15 centímetres
de neu recent al Prepirineu lleidatà i entre 2-5 centímetres a la resta. Actualment, el més rellevant
són les 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 2000-2200 metres. Per sota d'aquesta cota
al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser la neu es troba encrostada. Les plaques en aquests dos sectors
es poden desprendre's al pas d'un grup de persones, mentre que al Cadí i al Prepirineu a les obagues
són més fàcils de desencadenar (amb el sol pas d'una persona). A tots els sectors Són difícils de
detectar ja que han quedat cobertes per una fina crosta de pluja i la prima capa de neu recent. El
perill d'allaus és MODERAT (2) a la Vessant Nord del Cadí Moixeró i al Prepirineu. Al Ter-Freser i al
Perafita-Puigpedrós el perill és MODERAT (2) per sobre dels 2200 m i FEBLE (1) per sota.
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 oriental

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
Ter-Freser

MODERAT (2).

Perafita-Puigpedrós

MODERAT (2).

Vessant Nord del CadíMoixeró

MODERAT (2).

Prepirineu

MODERAT (2).

Distribució del mantell nival
Al Ter-Freser i Prepirineu hi ha neu al terra per damunt de 1700-1800 metres; al Perafita-Puigpedrós
i al Vessant Nord del Cadí-Moixeró el terra està cobert per damunt de 1400-1600 metres. Per damunt
de 2000 metres el mantell està ventat i el terra apareix en vessants orientats a l'oest. Hi ha força
sobreacumulacions sota colls i carenes a tots els sectors. Al Ter-Freser i al Perafita-Puigpedrós hi ha
gruixos totals de 50-80 centímetres a 2200 metres. Al Vessant nord del Cadí-Moixeró i al Prepirineu
els gruixos són menors, d’entre 30-60 centímetres. 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
La situació meteorològica serà complicada ja que es preveu que vagin arribant primer pluges fins a
2300 m entre el matí i migdia de demà dissabte, que donaran pas a allaus de fusió a tots els sectors,
començant pel Prepirineu i Vesant nord del Cadí Moixeró. Aquestes seran molt probables a les canals
del Cadí ja que la neu sucre que s'hi troba és la més susceptible a caure. Finalment a migdia aquestes
pluges passaran al Perafita -Pugigpedrós i a Ter-Freser on també seran possibles allaus de fusió per
l'aigua de pluja per sobre dels 2000 m i per sota dels 2300-2400 m. Per sobre d'aquesta cota podran
caure allaus de neu recent humida de forma espontània. L'episodi anirà acompanyat d'un descens de
la temperatura, i per tant, la pluja acabarà essent neu al final del dia. La situació passarà a ser de
nord-oest amb nevades a les zones d'influència nord, Ter-Freser i Perafita-Puigpedrós, on es formaran
noves plaques de vent en sud i est que podran caure pel pas duna persona en terreny favorable
(convex i pendents superiors als 35º). La mida de les allaus previstes pot ser 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
El descens de temperatura encrostarà la neu i l'augment sobtat de després, diumenge tarda, no
afectarà en gran manera l'estabilitat de la neu. Evolució del perill: SENSE CANVIS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 04/01/2014

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

- 43 / 156 -

1 /1

Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

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
Ter-Freser

MODERAT (2).

Perafita-Puigpedrós

MODERAT (2).

Vessant Nord del CadíMoixeró

MARCAT (3).

Prepirineu

MARCAT (3).

Distribució del mantell nival
Amb els canvis meteo que s'estan donant van variant molt les condicions i disponibilitat de neu. Al
Ter-Freser i Prepirineu hi ha neu al terra per damunt de 1700-1800 metres; al Perafita-Puigpedrós i
al Vessant Nord del Cadí-Moixeró el terra està cobert per damunt de 1400-1600 metres. Per damunt
de 2000 metres el mantell està ventat i el terra apareix en vessants orientats a l'oest. Hi ha força
sobreacumulacions sota colls i carenes a tots els sectors. Al Ter-Freser i al Perafita-Puigpedrós hi ha
gruixos totals de 50-80 centímetres a 2200 metres. Al Vessant nord del Cadí-Moixeró i al Prepirineu
els gruixos són menors, d’entre 30-60 centímetres. 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
Aquests tres dies la situació nivo-meteo és complicada sobre tot pel que fa a l'extrem sud del Pirineu
oriental. Les pluges que s'han iniciat avui fins a 2000 metres es reactivaran per la tarda baixant la cota i
donant nevades fins 1200 m. Per aquest motius s'espera que al Cadí i al Prepirineu es donin caigudes
espontànies d'allaus de neu humida i fusió, sobretot a les canals i a les obagues on la neu sucre, ja
humitejada ahir, pot esllavissar amb molta facilitat. Atenció perquè a cotes altes es poden donar noves
plaques de vent de distribuició molt variable, a qualsevol orientació i tot i que poden ser petites, poden
ser fàcils de desencadenar. El perill d'allaus a la Vessant nord del Cadí Moixeró i al Prepirineu és
MARCAT (3). Al Ter-Freser i al Perafita-Puigpedrós les quantitats de precitatió d'aquest episodi serna
molt menors i gairebé no afectaran. A partir de la tarda s'espera que la situació passi a ser de nordoest, amb descens de la temperatura i nevades febles a l'extrem nord que donaran pas a formació de
plaques en est i nord est al Ter-Freser. Seran petites però fàcils de fer caure just després d'haverse
format. Per aquest motiu el perill d'allaus és MODERAT (2) en aquests dos sectors. L'augment de la
temperatura i de la humitat des del diumenge facilitarà la ciaguda d'allaus de neu humida que s'hagi
acumulat durant les nevades en pendents drets.
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 oriental

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
Ter-Freser

MODERAT (2).

Perafita-Puigpedrós

MODERAT (2).

Vessant Nord del CadíMoixeró

MODERAT (2).

Prepirineu

MODERAT (2).

Distribució del mantell nival
El mantell és esquiable en orientacions nord per sobre de 1800 metres i de 1900 metres en vessants
orientats a sud. El mantell està molt ventat per sobre de 2000 metres i fins i tot és discontinu en
orientacions sud fins als cims. Al Ter-Freser hi ha gruixos de 50-90 centímetres a 2200 metres; a
l'extrem nord del Perafita-Puigpedrós els gruixos volten els 30-50 centímetres. Les acumulacions més
destacables es troben sota colls i carenes orientades a sud. Al Vessant nord del Cadí-Moixeró i al
Prepirineu els gruixos varien entre 30-60 centímetres. Els gruixos 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 (fins a 2100 metres) 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 15-35 litres per metre quadrat, amb els màxims al
Prepirineu de les comarques lleidatanes i els mínims al Ter-Freser. Es van formar plaques de vent en
orientacions nord i est per sobre de 2200 metres. La nevada va acabar amb gir del vent a nord-oest fort
i temperatures en fort descens; formació de plaques de vent en orientacions est i sud. Posteriorment,
diumenge per la tarda, un front càlid va provocar un fort augment de temperatura amb plugims per
sota de 2500 metres (1-3 litres per metre quadrat) al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser. El mantell
està humitejat superficialment i amb fines crostes en superfície. El perill d’allaus és MODERAT (2)
a tots els sectors. Per sobre de 2500 metres són probables allaus de placa de vent en orientacions
nord-est-sud que poden caure al pas d’una persona, i ser de mida suficient per colgar una persona. A
les hores centrals del dia poden caure allaus de neu humida en vessants assolellats, que difícilment
arribarien 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
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 oriental

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
Ter-Freser

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

Perafita-Puigpedrós

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

Vessant Nord del Cadí-Moixeró

MODERAT (2).

Prepirineu

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
El mantell és esquiable en orientacions nord per sobre de 1800 metres i de 1900 metres en vessants orientats
a sud. El mantell està molt ventat per sobre de 2000 metres i fins i tot és discontinu en orientacions sud fins als
cims. Al Ter-Freser hi ha gruixos de 50-90 centímetres a 2200 metres; a l'extrem nord del Perafita-Puigpedrós
els gruixos volten els 30-50 centímetres. Les acumulacions més destacables es troben sota colls i carenes
orientades a sud. Al Vessant nord del Cadí-Moixeró i al Prepirineu els gruixos varien entre 30-60 centímetres.
Els gruixos 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 (fins a 2100 metres) 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 15-35 litres per metre quadrat, amb els màxims al Prepirineu de les comarques lleidatanes
i els mínims al Ter-Freser. Es van formar plaques de vent en orientacions nord i est per sobre de 2200 metres.
La nevada va acabar amb gir del vent a nord-oest fort i temperatures en fort descens; formació de plaques de
vent en orientacions est i sud. Posteriorment, diumenge per la tarda, un front càlid va provocar un fort augment
de temperatura amb plugims per sota de 2500 metres (1-3 litres per metre quadrat) al Perafita-Puigpedrós i
al Ter-Freser. El mantell està humitejat superficialment i amb fines crostes en superfície. 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 és MODERAT (2) per sobre de 2500
metres al Ter-Freser i Perafita-Puigpedrós. Per sobre de 2500 metres són probables allaus de placa de vent en
orientacions nord-est-sud que poden caure al pas d’una persona, i ser de mida suficient per colgar una persona.
A les hores centrals del dia poden caure allaus de neu humida en vessants assolellats, que a les canals del CadíMoixeró poden ser de dimensions suficients per colgar una persona, on el perill és MODERAT (2). Al Prepirineu
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
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 oriental

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
Ter-Freser

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

Perafita-Puigpedrós

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

Vessant Nord del CadíMoixeró

MODERAT (2).

Prepirineu

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
El mantell és esquiable en orientacions nord per sobre de 1800 metres i de 1900 metres en vessants
orientats a sud. El mantell està molt ventat per sobre de 2000 metres i fins i tot és discontinu en
orientacions sud fins als cims. Al Ter-Freser hi ha gruixos de 50-90 centímetres a 2200 metres; a
l'extrem nord del Perafita-Puigpedrós els gruixos volten els 30-50 centímetres. Les acumulacions més
destacables es troben sota colls i carenes orientades a sud. Al Vessant nord del Cadí-Moixeró i al
Prepirineu els gruixos varien entre 30-60 centímetres. Els gruixos 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 caure algun plugim 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, en orientacions
obagues sota colls i carenes al Ter-Freser i Perafita-Puigpedrós. 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. El perill d’allaus és MODERAT (2) per sobre
de 2500 metres al Ter-Freser i Perafita-Puigpedrós. Per sobre de 2500 metres és possible alguna allau
de placa de vent en orientacions obagues que poden caure al pas d'un grup de persones, i ser de mida
suficient per colgar una persona. A les hores centrals del dia poden caure allaus de neu humida en
vessants assolellats, que a les canals del Cadí-Moixeró poden ser de dimensions suficients per colgar
una persona, on el perill és MODERAT (2) a totes les cotes. Al Prepirineu 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 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 oriental

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
Ter-Freser

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

Perafita-Puigpedrós

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

Vessant Nord del Cadí-Moixeró

MODERAT (2).

Prepirineu

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
El mantell és esquiable en orientacions nord per sobre de 1800 metres i de 1900 metres en vessants orientats
a sud. El mantell està molt ventat per sobre de 2000 metres i fins i tot és discontinu en orientacions sud fins als
cims. Al Ter-Freser hi ha gruixos de 50-90 centímetres a 2200 metres; a l'extrem nord del Perafita-Puigpedrós
els gruixos volten els 30-50 centímetres. Les acumulacions més destacables es troben sota colls i carenes
orientades a sud. Al Vessant nord del Cadí-Moixeró i al Prepirineu els gruixos varien entre 30-60 centímetres.
Els gruixos 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 caure algun plugim 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, en orientacions obagues sota colls i
carenes al Ter-Freser i Perafita-Puigpedrós. 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 activitat
d'allaus de neu humida. 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 altes, 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. El perill d’allaus és MODERAT (2) per sobre de 2500 metres al Ter-Freser i Perafita-Puigpedrós.
Per sobre de 2500 metres és possible alguna allau de placa de vent en orientacions obagues que poden caure
al pas d'un grup de persones, i ser de mida suficient per colgar una persona. A les hores centrals del dia poden
caure allaus de neu humida en vessants assolellats, que a les canals del Cadí-Moixeró poden ser de dimensions
suficients per colgar una persona, on el perill és MODERAT (2) a totes les cotes. Al Prepirineu 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 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 oriental

Data: 11/01/2014

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

Vàlid fins: 13/01/2014

Hora: 12:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 13/01/2014
Ter-Freser

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

Perafita-Puigpedrós

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

Vessant Nord del Cadí-Moixeró

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

Prepirineu

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
El mantell és esquiable en orientacions nord per sobre de 1800 metres i de 1900 metres en vessants orientats a
sud. El mantell està molt ventat per sobre de 2000 metres i al Ter-Freser fins i tot és discontinu en orientacions
sud fins als cims. Al Ter-Freser hi ha gruixos de 50-80 centímetres a 2200 metres; a l'extrem nord del PerafitaPuigpedrós els gruixos volten els 30-50 centímetres; les acumulacions més destacables es troben sota colls
i carenes orientades a sud. Al Vessant nord del Cadí-Moixeró i al Prepirineu els gruixos varien entre 30-60
centímetres. Els gruixos 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 caure algun plugim
fins a 2400 metres. Com a resultat, pot quedar alguna placa de vent per sobre de 2500 metres. 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 hagut activitat d'allaus de neu humida els darrers dies. Hi ha
crostes internes i en superfície que donen estabilitat al mantell. 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
6 i 8 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 El perill d’allaus és MODERAT (2) per sobre de 2500 metres al Ter-Freser i Perafita-Puigpedrós. Per sobre
de 2500 metres és possible alguna allau de placa de vent en orientacions obagues que poden caure al pas d'un
grup de persones, i ser de mida suficient per colgar una persona. A les hores centrals del dia poden caure allaus
de neu humida en vessants assolellats, que a les canals del Cadí-Moixeró poden ser de dimensions suficients
per colgar una persona, on el perill és MODERAT (2) a migdia. Al Prepirineu 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
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
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 13/01/2014

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

Vàlid fins: 14/01/2014

Hora: 12:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 14/01/2014
Ter-Freser

MODERAT (2).

Perafita-Puigpedrós

MODERAT (2).

Vessant Nord del CadíMoixeró

MODERAT (2).

Prepirineu

MODERAT (2).

Distribució del mantell nival
El mantell és esquiable en orientacions nord per sobre de 1800 metres i de 1900 metres en vessants
orientats a sud. El mantell està molt ventat per sobre de 2000 metres i al Ter-Freser fins i tot és
discontinu en orientacions sud fins als cims. Al Ter-Freser hi ha gruixos de 50-80 centímetres a
2200 metres; a l'extrem nord del Perafita-Puigpedrós els gruixos volten els 30-50 centímetres; les
acumulacions més destacables es troben sota colls i carenes orientades a sud. Al Vessant nord del
Cadí-Moixeró i al Prepirineu els gruixos varien entre 30-60 centímetres. Els gruixos estan lleugerament
per sobre de la mitjana. Amb les nevades previstes amb cota relativament baixa (al voltant dels
1200-1400 m) variarà la distribució i presència del mantell nival.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 14/01/2014
Avui dilluns les temperatures han iniciat un descens que ha afavorit l'encrostament superficial de la
neu. El dia s'ha iniciat amb algunes precipitacions pel Prepirineu i s'espera que continuïn durant el
dia d'avui. 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. Sobre aquestes crostes
s'espera que hi vagi nevant tant avui com demà amb vent de component oest. En aquestes condicions
meteorològiques es podran formar plaques de vent inicialment petites, en orientacions nord-est, 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 afavorirà la caiguda espontània d'allaus de neu humida.
Evolució del perill: EN AUGMENT.
El proper butlletí s'emetrà el dia 14/01/2014

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

- 50 / 156 -

1 /1

Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 14/01/2014

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

Vàlid fins: 15/01/2014

Hora: 12:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 15/01/2014
Ter-Freser

MODERAT (2).

Perafita-Puigpedrós

MODERAT (2).

Vessant Nord del CadíMoixeró

MODERAT (2).

Prepirineu

MODERAT (2).

Distribució del mantell nival
Les febles nevades d'ahir han deixat una fina capa de neu des dels 1700 m. L'esquiabilitat del mantell
però es manté igual que en dies passats. El mantell és esquiable en orientacions nord per sobre de
1800 metres i de 1900 metres en vessants orientats a sud. El mantell està molt ventat per sobre de
2000 metres i al Ter-Freser fins i tot és discontinu en orientacions sud fins als cims. Al Ter-Freser hi ha
gruixos de 50-80 centímetres a 2200 metres; a l'extrem nord del Perafita-Puigpedrós els gruixos volten
els 30-50 centímetres; les acumulacions més destacables es troben sota colls i carenes orientades a
sud. Al Vessant nord del Cadí-Moixeró i al Prepirineu els gruixos varien entre 30-60 centímetres. Els
gruixos 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 degut a les nevades febles d'ahir.
S'ha dipositat sobre crostes antigues i neu ben estabilitzada. 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. Aquestes plaques en sud es formaran sobretot al
Prepirineu on el vent serà més reforçat. Per contar dins de zones protegides com les canals del Cadí la
neu estarà més solta però també amb molta facilitat de caiguda espontània. Les plaques podran caure
també 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 de dijous es preveu que afectin sobretot al Prepirineu on es podran formar noves plaques
en vessants est. Evolució del perill: EN AUGMENT al Prepirineu, ESTACIONARI a la resta.
El proper butlletí s'emetrà el dia 15/01/2014

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

- 51 / 156 -

1 /1

Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 15/01/2014

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

Vàlid fins: 16/01/2014

Hora: 12:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 16/01/2014
Ter-Freser

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

Perafita-Puigpedrós

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

Vessant Nord del Cadí-Moixeró

MODERAT (2).

Prepirineu

MODERAT (2).

Distribució del mantell nival
Ahir dimarts va tornar a nevar fins a cotes relativament baixes, aproximadament 1500 m. L'esquiabilitat del
mantell però es manté igual que en dies passats. El mantell és esquiable en orientacions nord per sobre de
1800 metres i de 1900 metres en vessants orientats a sud. El mantell està molt ventat per sobre de 2000 metres
i al Ter-Freser fins i tot és discontinu en orientacions sud fins als cims. Al Ter-Freser hi ha gruixos de 50-80
centímetres a 2200 metres; a l'extrem nord del Perafita-Puigpedrós els gruixos volten els 30-50 centímetres; les
acumulacions més destacables es troben sota colls i carenes orientades a sud. Al Vessant nord del Cadí-Moixeró
i al Prepirineu els gruixos varien entre 30-60 centímetres. Els gruixos 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, sobretot al Prepirineu, on s'han enregistrat entre 5-10 mm de precipitació,
en forma de neu a 2200 m. A la resta de sectors a la mateixa cota la precipitació ha estat d'uns 5 mm. La neu
recent caiguda ha estat a estones en forma de neu granulada. El vent ha treballat tot i que no ha estat molt fort. Al
Ter-Freser i al Perafita Puigpedrós, on les nevades han estat menys quantioses, s'han format plaques sota colls
i carenes que en alguns cassos poden ser de mida suficient per enterrar una persona o bé en terreny trampa
causar-nos problemes. Cal fer atenció ja que tot i que de mida petita, amb aquesta neu granulada i capes febles
prèvies poden caure amb facilitat, per exemple al sol pas d'una persona. Al Prepirineu i al Vessant nord del CadíMoixeró la situació és similar però cal fer atenció a les nevades previstes, amb vent del sud-oest, ja que és en
aquests dos sectors on més probable que les acumulacions siguin majors. Es preveu que amb aquesta situació
meteo es formin noves plaques de vent en nord i est. Podran caure al sol pas d'una persona i no es descarta
que ho puguin fer de forma espontània ja que la temperatura durant la nevada serà més alta i la neu recent serà
densa i les capes febles permetran molt fàcilment la caiguda d'allaus. Per aquests motius el terreny tipus trampa,
com canals i zones de precipici, seran els indrets a evitar. Les plaques es formaran sota colls i carenes en sud,
est i obagues. La mida d'aquestes plaques serà suficient per enterrar una persona. El perill d'allaus al Prepirineu
i al Vessant nord del Cadí-Moixeró serà 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 plaques de vent aniran assentant-se progressivament. 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 oriental

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
Ter-Freser

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

Perafita-Puigpedrós

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

Vessant Nord del CadíMoixeró

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

Prepirineu

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

Distribució del mantell nival
La neu que va quedar amb cota 1500 d'abans d'ahir ha anat desapareixent per les precipitacions d'avui
que han estat amb cota més alta. L'esquiabilitat del mantell es manté igual que en dies passats. És
esquiable en orientacions nord per sobre de 1800 metres i de 1900 metres en vessants orientats a
sud. El mantell està molt ventat per sobre de 2000 metres i al Ter-Freser fins i tot és discontinu en
orientacions sud fins als cims. Al Ter-Freser hi ha gruixos de 50-80 centímetres a 2200 metres; a
l'extrem nord del Perafita-Puigpedrós els gruixos volten els 30-50 centímetres; les acumulacions més
destacables es troben sota colls i carenes orientades a sud. Al Vessant nord del Cadí-Moixeró i al
Prepirineu els gruixos varien entre 30-60 centímetres. Els gruixos estan lleugerament per sobre de
la mitjana.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 17/01/2014
Les nevades que s'estan donant estan essent minses i de neu molt humida. En cap cas s'han superat
els 5 cm de gruix i s'espera que al llarg del dia d'avui no se superi aquest llindar. El Prepirineu és el
sector on amb més probabilitat es donin les nevades. La cota de neu anirà baixant i es preveu que
la neu que acabi caient sigui més freda i seca que la que ha caigut pel matí. Al Prepirineu podran
haver-hi caigudes de purgues de neu recent humida de forma natural en pendents superiors als 35º.
També hi haurà a cotes altes plaques de vent que podran caure al pas d'un grup de persones i que
es concentren en orientacions nord i est per damunt de 2400 m. El perill d'allaus per aquest sector és
MODERAT per sobre dels 2400 m i FEBLE (1) a la resta. Al Ter-Freser, al Perafita-Puigpedrós i a la
Vessant nord del Cadí-Moixeró el perill és MODERAT (2) sota colls i carenes ja que és on es troben
les plaques de vent. Aquestes poden caure al pas d'un grup de persones i el terreny més favorable
són els relleus convexos amb pendents superiors a 30-35º. A la resta el perill és FEBLE (1) ja que
domina la neu antiga encrostada i compactada.
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 dissabte que podran donar lloc a la formació de
noves plaques. Evolució del perill: En PROGRESSIU AUGMENT conforme vagi nevant.
El proper butlletí s'emetrà el dia 17/01/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

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
Ter-Freser

MODERAT (2) per sobre 2200m, FEBLE (1) a la resta.

Perafita-Puigpedrós

MODERAT (2) per sobre 2200m, FEBLE (1) a la resta.

Vessant Nord del CadíMoixeró

MODERAT (2) per sobre 2200m, FEBLE (1) a la resta.

Prepirineu

MODERAT (2)

Distribució del mantell nival
L'esquiabilitat del mantell es manté igual que en dies passats. És esquiable en orientacions nord per
sobre de 1800 metres i de 1900 metres en vessants orientats a sud. El mantell està molt ventat per
sobre de 2000 metres i al Ter-Freser fins i tot és discontinu en orientacions sud fins als cims. Al TerFreser hi ha gruixos de 50-80 centímetres a 2200 metres; a l'extrem nord del Perafita-Puigpedrós els
gruixos volten els 30-50 centímetres; les acumulacions més destacables es troben sota colls i carenes
orientades a sud. Al Vessant nord del Cadí-Moixeró i al Prepirineu els gruixos varien entre 30-60
centímetres. Els gruixos estan lleugerament per sobre de la mitjana.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 18/01/2014
Les nevades d'ahir dijous, en cap cas van superar els 5 cm de gruix. La cota de neu va rondar els
2000 m. El Prepirineu és el sector on va nevar amb més persistència tot i que la nevada no va passar
de ser feble. La neu caiguda ha estat molt humida i densa i els gruixos són molt poc abundants. Per
aquests motius actualment i fins que no arribin les nevades previstes per demà, la situació és força
estable tret de cotes altes amb sobreacumulacions damunt de crostes de regel antigues. Aquestes
sobreacumulacions en forma de petites plaques es troben sota colls i carenes en vessants est i nord.
Poden ser de mida suficient per enterrar una persona. Fins que no comenci a nevar demà dissabte,
podran desencadenar-se al pas d'un grup de persones. De cara a demà les nevades més quantioses
s'iniciaran pel sud i oest i seran menys probables i menys quantioses a l'extrem nord, de manera que
els sectors amb més acumulacions seran el Prepirineu seguit del Vessant nord del Cadí-Moixeró. Per
aquest motiu es preveu que el perill passi a ser MODERAT (2) al Prepirineu ja que les plaques poden
ser més quantioses i més generalitzades respecte els altres sectors on les plaques seran més locals
i de menor gruix i per tant el perill serà MODERAT (2) per sobre dels 2200 m i FEBLE (1) a la resta. A
tots els sectors les plaques noves formades podrien desencadenar-se al sol pas d'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 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 oriental

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
Ter-Freser

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

Perafita-Puigpedrós

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

Vessant Nord del Cadí-Moixeró

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

Prepirineu

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. És esquiable en orientacions
nord per sobre de 1800 metres i de 1900 metres en vessants orientats a sud. El mantell està molt ventat per
sobre de 2000 metres i al Ter-Freser fins i tot és discontinu en orientacions sud fins als cims. Al Ter-Freser hi ha
gruixos de 50-80 centímetres a 2200 metres; a l'extrem nord del Perafita-Puigpedrós els gruixos volten els 30-50
centímetres; les acumulacions més destacables es troben sota colls i carenes orientades a sud. Al Vessant nord
del Cadí-Moixeró i al Prepirineu els gruixos varien entre 30-60 centímetres. Els gruixos estan lleugerament per
sobre de la mitjana.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 20/01/2014
Les nevades dijous, no van superar els 5 cm de gruix. Avui dissabte se n'estan donat de noves i es preveu que
les plaques actualment existents s'engruixexin i siguin fàcils de caure ja que la neu recent de dies anteriors, neu
granulada i agulles, actuarà com a pla de lliscament. Inicialment les nevades seran amb vent de component sud i
oest suau de manera que les plaques es localitzaran sobretot en est i nord, tot i que també es faran plaques toves
en sud i oest. L'efecte del vent serà molt menor a les zones de canals com a la Vessant nord del Cadí-Moixeró
on s'espera que es puguin donar de forma espontània allaus de neu recent que poden ser de mida suficient
per enterrar una persona però que en terreny de trampa, com canvis abruptes de pendent, zones fondes i fons
de valls estrets, poden assolir mida suficient per enterrar un grup de persones. A més, al Prepirineu que és on
inicialment es podrà acumular més gruix, seran possibles allaus de neu recent a qualsevol orientació i pendent
superior als 30-35º. Els sectors on inicialment el vent de sud tindrà més efecte serà l'extrem nord del Pirineu
Oriental com el Ter-Freser i Perafita-Puigpedrós. S'hi formaran plaques de vent més dures. Tot i així també s'en
formaran en forma de placa tova, en vessants oberts del Pre-Pirineu i del Vessant nord del Cadí-Moixeró. El
terreny més favorable a la formació d'aquestes plaques són els pendents superiors a 30º i en vessant orientats
al nord i al est el dissabte. És podran desencadenar a partir del pas d'un persona. De cara a diumenge i dilluns
les nevades passaran a ser de nord i amb descens de temperatures. Es formaran noves plaques en sud, més
endurides, que també podran caure al pas d'una persona i també ser de mida suficient per enterrar una persona
i en terreny de trampa un grup de persones. A tots els sectors el perill passarà de ser MODERAT (2) a MARCAT
(3) a partir de dissabte migdia.
Predicció meteorològica per curt termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
La baixada de temperatures i les nevades de dilluns engruixiran i mantindran inestables les plaques existents.
Evolució del perill: EN AUGMENT.
El proper butlletí s'emetrà el dia 18/01/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

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
Ter-Freser

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

Perafita-Puigpedrós

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

Vessant Nord del CadíMoixeró

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

Prepirineu

MODERAT (2).

Distribució del mantell nival
A tots els sectors hi ha neu per sobre de 1200-1400 metres, esquiable per sobre de 1600
metres. Els gruixos estan per sobre de la mitjana a tot el Pirineu oriental, oscil•lant entre 50-100
centímetres a tots els sectors.
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, amb nivells gruixuts
de neu granulada al Ter-Freser i Vessant Nord del Cadí-Moixeró. Hi ha hagut activitat d'allaus
espontànies de mida petita entre dissabte i diumenge. A partir de diumenge a migdia va
començar a entrar vent moderat de nord a cotes altes i s'estan formant algunes plaques de
vent en orientacions est i sud, sota colls i carenes, per sobre de 2400 metres. Fora dels sectors
de neu ventada el mantell internament té estructura estable degut a la presència de crostes.
El perill és MARCAT (3) per sobre de 2400 metres per la presència de plaques de vent i
MODERAT (2) per sota; les plaques a cotes altes es troben a la majoria d'orientacions, però
són de petites dimensions. Poden caure al pas d'un grup de persones i ser de mida 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
Es preveu un episodi de noves nevades a última hora de dimecres que pot afectar l'extrem
nord del Perafita-Puigpedrós i del Ter-Freser amb noves plaques de vent. Evolució del perill:
ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 21/01/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

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
Ter-Freser

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

Perafita-Puigpedrós

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

Vessant Nord del CadíMoixeró

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

Prepirineu

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

Distribució del mantell nival
A tots els sectors hi ha neu per sobre de 1200-1400 metres, esquiable per sobre de 1600
metres. Els gruixos estan per sobre de la mitjana a tot el Pirineu oriental, oscil•lant entre 50-100
centímetres a tots els sectors.
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, amb nivells gruixuts
de neu granulada al Ter-Freser i Vessant Nord del Cadí-Moixeró. A partir de diumenge a
migdia va començar a entrar vent moderat de nord fins al matí de dimarts; s'han format plaques
de vent en orientacions est i sud per sobre de 2200 metres. Fora dels sectors de neu ventada el
mantell internament té estructura estable degut a la presència de crostes. El perill és MARCAT
(3) per sobre de 2200 metres per la presència de plaques de vent i MODERAT (2) per sota; les
plaques a cotes altes es troben a la majoria d'orientacions, però són de petites dimensions,
més grosses en orientacions est i sud. Poden caure al pas d'una persona i ser de mida suficient
per colgar una persona. Al llarg de dimecres pot tornar a nevar amb poc vent; atenció a les
plaques de vent que es puguin formar en obagues arrecerades ja que podrien caure fàcilment
ja que tindran neu tova 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 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 oriental

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
Ter-Freser

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

Perafita-Puigpedrós

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

Vessant Nord del CadíMoixeró

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

Prepirineu

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

Distribució del mantell nival
A tots els sectors hi ha neu per sobre de 1200-1400 metres, esquiable per sobre de 1600 metres. Els
gruixos estan per sobre de la mitjana a tot el Pirineu oriental, oscil•lant entre 50-100 centímetres a
tots els sectors.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 23/01/2014
Avui dimecres s'han iniciat nevades febles a partir de mig matí que se sumen a la del cap de setmana
passat. 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, amb nivells gruixuts de neu
granulada al Ter-Freser i Vessant Nord del Cadí-Moixeró. A partir de diumenge a migdia va començar
a entrar vent moderat de nord fins al matí de dimarts; s'han format plaques de vent en orientacions est
i sud per sobre de 2200 metres. Fora dels sectors de neu ventada el mantell internament té estructura
estable degut a la presència de crostes. El perill és MARCAT (3) per sobre de 2000 metres per la
presència de plaques de vent i MODERAT (2) per sota; les plaques a cotes altes es troben a la majoria
d'orientacions, però són de petites dimensions, més grosses en orientacions est i sud i es poden
incrementar de gruix amb la nevada d'avui dimecres. Aquestes plaques poden caure al pas d'una
persona i ser de mida suficient per colgar una persona. També es preveu la caiguda de petites allaus
de forma espontània en pendent drets 35-40º.
Predicció meteorològica per curt termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
Els vents en augment especialment a l'extrem nord del Perafita-Puigpedrós i del Ter-Freser, podran
engruixir les plaques de vent. Evolució del perill: ESTACIONARI a tots els sectors excepte a l'extrem
nord on serà EN LLEUGER AUGMENT.
El proper butlletí s'emetrà el dia 23/01/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

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
Ter-Freser

MARCAT (3).

Perafita-Puigpedrós

MARCAT (3).

Vessant Nord del CadíMoixeró

MARCAT (3).

Prepirineu

MARCAT (3).

Distribució del mantell nival
A tots els sectors hi ha neu per sobre de 1000 metres, esquiable per sobre de 1400 metres en nord
i dels 1500 en sud. Els gruixos estan per sobre de la mitjana a tot el Pirineu oriental, oscil•lant entre
50-110 centímetres a tots els sectors. Les vessants es troben sobreacumuladas per l'efecte del vent.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 24/01/2014
Ahir va nevar fins a fons de vall a tots els sectors i es van acumular gruixos < 5 cm. Aquesta feble
nevada se suma a la caiguda el dissabte passat en el qual va caure neu granulada. Aquesta capa ha
quedat enterrada i fa de pla de lliscament, fins i tot espontani. Avui dijous, s'estan donant tant allaus
naturals com accidentals al Ter-Freser i a la Vessant nord del Cadí-Moixeró. S'espera que les baixes
temperatures i el transport de neu pel vent mantingui aquesta situació d'inestabilitat. Les plaques de
vent s'aniran endurin per efecte del vent i seguiran essent inestables i amb més capacitat traumàtica.
A tots els sectors les plaques de vent es troben sota colls i carenes i indrets ben arrecerats. Aquestes
plaques poden caure amb facilitat, fins i tot de forma espontània. Poden tenir capacitat per enterrar
una persona, però en indrets de trampa com canals i canvis abruptes de pendent, poden enterrar més
d'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. A
tots els sectors el perill 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
Caldrà fer atenció a les noves nevades amb augment de temperatura i cota de neu. Evolució del perill:
ESTACIONARI a tots els sectors.
El proper butlletí s'emetrà el dia 24/01/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

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
Ter-Freser

MARCAT (3).

Perafita-Puigpedrós

MARCAT (3).

Vessant Nord del CadíMoixeró

MARCAT (3).

Prepirineu

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

Distribució del mantell nival
A tots els sectors hi ha neu per sobre de 1200 metres, esquiable per sobre de 1500 metres
en nord i dels 1600 en sud. Els gruixos estan per sobre de la mitjana a tot el Pirineu
oriental, oscil•lant entre 50-110 centímetres a tots els sectors. Els vessants est i sud es troben
sobreacumulats per l'efecte del vent.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 25/01/2014
Al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser han caigut entre 1-5 centímetres de neu recent amb
vent molt fort, superior als 100 kilòmetres per hora. A tots els sectors, s'estan formant plaques
molt inestables en orientacions est i sud, que fins i tot poden caure de forma espontània, com
va passar ahir dijous, de mida suficient per colgar una persona. Internament el mantell és
inestable, per la presència de capes febles (neu granulada i facetes). La neu s'està humitejant
força per sota dels 2000 metres degut a l'augment de temperatura. El perill d'allaus és
MARCAT (3) a tots els sectors; les allaus de placa cauran en orientacions est i sud i nord
arrecerades, de mida suficient per colgar una persona. El terreny més favorable són els relleus
convexos, els rectilinis sense ancoratges, i en pendents superiors als 30 graus.
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. 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 oriental

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
Ter-Freser

MARCAT (3).

Perafita-Puigpedrós

MARCAT (3).

Vessant Nord del CadíMoixeró

MARCAT (3).

Prepirineu

MARCAT (3).

Distribució del mantell nival
A tots els sectors hi ha neu per sobre de 1200 metres, esquiable per sobre de 1600 metres en nord
i dels 1700 en sud. Els gruixos estan per sobre de la mitjana a tot el Pirineu oriental, oscil•lant entre
50-110 centímetres a tots els sectors. Els vessants est i sud es troben sobreacumulats per l'efecte
del vent.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 27/01/2014
Al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser han caigut entre 15-25 centímetres de neu humida per sobre
de 2300 metres; a la resta entre 1-5 centímetres. El vent ha bufat molt fort del nord-oest, superior als
100 kilòmetres per hora. A tots els sectors, continuen formant-se plaques de vent molt inestables en
orientacions est i sud, per sobre de 2400 metres, que fins i tot poden caure de forma espontània, de
mida suficient per colgar una persona. Internament el mantell és inestable, per la presència de capes
febles (neu granulada i facetes). La neu s'ha humitejat força per sota dels 2200 metres degut a la pluja.
El perill d'allaus és MARCAT (3) a tots els sectors; les allaus de placa cauran en orientacions est i sud
i nord arrecerades, de mida suficient per colgar una persona. El terreny més favorable són els relleus
convexos, els rectilinis sense ancoratges, i en pendents superiors als 30 graus. Diumenge al matí el
mantell pot estar encrostat, però a migdia poden caure allaus espontànies de neu humida per efecte de
la insolació i de l'augment de les temperatures; seran de mida petita, 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
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 27/01/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

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
Ter-Freser

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

Perafita-Puigpedrós

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

Vessant Nord del CadíMoixeró

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

Prepirineu

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

Distribució del mantell nival
A tots els sectors hi ha neu per sobre de 1600-1700 metres, esquiable per sobre de 1800
metres en orientacions sud i de 1700 metres en nord. Els gruixos estan per sobre de la mitjana
a tot el Pirineu oriental, oscil•lant entre 50-110 centímetres a tots els sectors. Els vessants
nord i oest es troben mig pelats per l'efecte del fort vent del cap de setmana.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 28/01/2014
Després de les nevades i pluges del cap de setmana al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser
amb força activitat d'allaus de placa, algunes de mitjanes, 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
localment poden ser de mida mitjana, suficient per colgar un grup de persones. Avui s'ha
iniciat un fort descens de temperatures i ha nevat molt feblement només al límit nord del
Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser (1-2 centímetres); el vent del nord-oest continua formant
noves plaques damunt de les antigues. A tots els sector el perill d'allaus és MARCAT (3) per
sobre de 2200 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
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 oriental

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
Ter-Freser

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

Perafita-Puigpedrós

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

Vessant Nord del CadíMoixeró

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

Prepirineu

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

Distribució del mantell nival
A tots els sectors hi ha neu per sobre de 1600-1700 metres, esquiable per sobre de 1800 metres en
orientacions sud i de 1700 metres en nord. Els gruixos estan per sobre de la mitjana a tot el Pirineu
oriental, oscil•lant entre 50-110 centímetres a tots els sectors. Els vessants nord i oest es troben mig
pelats per l'efecte del fort vent del cap de setmana.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 29/01/2014
Les temperatures han davallat molt, amb mínimes avui dimarts entre -7 a -9 graus a 2200 metres.
Han caigut alguns flocs durant la nit amb vent moderat de nord-oest, que ha continuat formant plaques
de vent inestables en orientacions est i sud. Avui dimarts passarà un nou front amb vents de l'oest
moderats que seguiran formant noves plaques de vent, potser més extenses sobretot als sectors
lleidatans. Per damunt de 2300 metres hi ha grans plaques de vent antigues que encara són inestables
i es poden desprendre al pas d'una persona. Les noves plaques de vent es formaran tant a sobre
de les plaques antigues (compte perquè poden passar desapercebudes) com per damunt de crostes
per sota de 2200 metres. Les plaques de vent noves poden caure amb facilitat, però seran de petites
dimensions, suficient per colgar una persona on el relleu sigui favorable, com fondalades i fons de
torrents. A tots els sector el perill d'allaus és MARCAT (3) per sobre de 2200 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
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

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

- 63 / 156 -

1 /1

Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

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
Ter-Freser

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

Perafita-Puigpedrós

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

Vessant Nord del CadíMoixeró

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

Prepirineu

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

Distribució del mantell nival
A tots els sectors hi ha neu per sobre de 1600-1700 metres, esquiable per sobre de 1800
metres en orientacions sud i de 1700 metres en nord. Els gruixos estan per sobre de la mitjana
a tot el Pirineu oriental, oscil•lant entre 50-110 centímetres a tots els sectors. Els vessants
nord i oest es troben mig pelats per l'efecte del fort vent del cap de setmana.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 30/01/2014
Ahir va nevar molt feblement al Prepirineu, al Cadí-Moixeró i al Perfita-Puigpedrós. Les
precipitacions recollides per sobre dels 2200 metres no superen els 5 cm i es van donar
amb temperatures molt baixes i vent suau de component oest. A destacar avui dimecres,
la formació de gebre de superfície a les obagues per sobre d'aquesta fina capa de neu
recent. Actualment encara hi ha plaques de vent inestables en orientacions est i sud. Avui
dimecres al vespre tornen ha haver-hi possibilitat de precipitacions però no s'espera que siguin
destacables ni que afectin massa l'estabilitat del mantell. Actualment, per damunt de 2300
metres hi ha grans plaques de vent antigues que encara són inestables i es poden desprendre
al pas d'una persona. La neu recent que pugui caure pot tapar les plaques antigues, caldrà
anar amb compte perquè poden passar desapercebudes. A tots els sector el perill d'allaus és
MARCAT (3) per sobre de 2200 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
No es preveuen canvis per als propers dies Evolució del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 30/01/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

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
Ter-Freser

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

Perafita-Puigpedrós

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

Vessant Nord del CadíMoixeró

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

Prepirineu

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

Distribució del mantell nival
A tots els sectors hi ha neu per sobre de 1600-1700 metres, esquiable per sobre de 1800 metres en
orientacions sud i de 1700 metres en nord. Els gruixos estan per sobre de la mitjana a tot el Pirineu
oriental, oscil•lant entre 50-110 centímetres a tots els sectors. Els vessants nord i oest es troben mig
pelats per l'efecte del fort vent del cap de setmana.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 31/01/2014
Ahir dilluns a la tarda-vespre va nevar a tots els sectors de forma moderada, amb temperatures força
baixes i vent entre suau i moderat de component nord al final del dia. A 2200 metres s'han acumulat
entre 15-25 cm de neu recent a tots els sectors. L'acció del vent moderat ha donat lloc a la formació
de plaques de vent toves que es mostren inestables per dos motius: les baixes temperatures que les
mantenen fràgils i la capa feble sobre la que s'han dipositat les plaques. D'una banda aquesta capa
feble és o bé la neu recent freda i seca caiguda dimarts (5 cm de gruix màxim) o bé la formació de
gebre ahir dimecres a les obagues. Les temperatures baixes mantenen no tant sols la fragilitat de la
placa en sí, si no també la possibilitat de cisalla i fractura de la capa feble. Les plaques de vent es
troben sobretot per damunt de 2000 metres, poden ser de mida suficient per enterrar una persona
però atenció als llocs de trampa perquè podrien tenir capacitat per enterrar un grup de persones.
Poden desencadenar-se en terreny favorable, relleu convex i rectilini sense ancoratges, i en zones
molt obagues fins i tot podrien caure espontàniament. Per sota dels 2000 metres es preveu la caiguda
de petites allaus de neu recent de forma espontània, especialment de cara al final del dia de demà
en què pujaran sobtadament les temperatures. El perill d'allaus a tots els sectors és MARCAT (3) per
sobre de 2000 m 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
Nevades febles a l'extrem nord amb poca afectació sobre el mantell nival. Evolució del perill:
ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 31/01/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

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
Ter-Freser

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

Perafita-Puigpedrós

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

Vessant Nord del CadíMoixeró

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

Prepirineu

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

Distribució del mantell nival
A tots els sectors hi ha neu per sobre de 1000-1100 metres, esquiable per sobre de 1600 metres en
orientacions sud i de 1500 metres en nord. Els gruixos estan per sobre de la mitjana a tot el Pirineu
oriental, oscil•lant entre 50-110 centímetres a tots els sectors. Els vessants nord i oest és on es troben
els gruixos més irregulars ja que el vent fort del cap de setmana va escombrar-hi la neu.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 01/02/2014
La tarda-vespre de dimecres es van donar precipitacions moderades. Al matí de dijous i avui divendres
matí s'han donat algunes nevades molt febles que han acumulat o bé gruixos inapreciables o bé
acumulacions minses inferiors a 1-2 cm. Les temperatures s'han mantingut al llarg d'aquests dies força
baixes i vent entre suau i moderat amb cert increment de força ahir però sempre de component nord
al final del dia. L'acció del vent moderat ha donat lloc a la formació de plaques de vent toves que es
mostren inestables per dos motius: les baixes temperatures que les mantenen fràgils i la capa feble
sobre la que s'han dipositat les plaques. D'una banda aquesta capa feble és o bé la neu recent freda i
seca caiguda dimarts (5 cm de gruix màxim) o bé la formació de gebre ahir dimecres a les obagues. Les
temperatures baixes mantenen no tant sols la fragilitat de la placa en sí, si no també la possibilitat de
cisalla i fractura de la capa feble. Les plaques de vent es troben sobretot per damunt de 2000 metres,
poden ser de mida suficient per enterrar una persona però atenció als llocs de trampa perquè podrien
tenir capacitat per enterrar un grup de persones. Poden desencadenar-se en terreny favorable, relleu
convex i rectilini sense ancoratges, i en zones molt obagues fins i tot podrien caure espontàniament.
L'augment de la temperatura previst per avui al vespre i les pluges- nevades de neu més humida a
l'inici del dia de demà, afavoriran la caiguda d'allaus de neu humida per sota dels 2200-2300 m. El
perill d'allaus a tots els sectors és MARCAT (3) per sobre de 2000 m 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
El descens de la temperatura encrostarà la neu. Les plaques que hi pugui haver 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 oriental

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
Ter-Freser

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

Perafita-Puigpedrós

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

Vessant Nord del CadíMoixeró

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

Prepirineu

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

Distribució del mantell nival
A tots els sectors hi ha neu per sobre de 1000-1100 metres, esquiable per sobre de 1600 metres en
orientacions sud i de 1500 metres en nord. Els gruixos estan per sobre de la mitjana a tot el Pirineu
oriental, oscil•lant entre 50-110 centímetres a tots els sectors. Els vessants nord i oest és on es troben
els gruixos més irregulars ja que el vent fort del cap de setmana va escombrar-hi la neu.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 03/02/2014
Ahir les temperatures van pujar sense massa efecte sobre la neu, sols a solanes i cotes baixes
amb la boira i la humitat, s'ha humitejat la neu superficialment, però s'encrostarà pel descens de la
temperatura.Actualment neva amb neu humida fins a 1800-1900 metres, en forma de neu granulada
localment. La cota de neu anirà baixant. Aquesta neu en alguns indrets s'età dipositant damunt de
gebre. Damunt de les plaques antigues es formarà una capa de neu recent que podrà baixar en
forma de petites allaus espontànies (capacitat d'enterrar una persona). Amb l'increment del vent es
podran forma noves plaques de vent en vessants est i podran caure al pas d'una persona. Actualment
hi ha plaques antigues, que quedaran cobertes per la neu recent i poden ser difícils de detectar.
Es van formar per el vent suau d'oest. Continuen mostrant-se inestables. En aquest sentit ahir
divendrs, al Perafita-Puigpedrós s'en van desencadenar amb molt poca sobrecàrrega. Hi ha capes
febles enterrades i es manté no tant sols la fragilitat de la placa en sí, si no també la possibilitat
de cisalla i fractura d'aquestes capes febles. Les plaques de vent es troben sobretot per damunt de
2000-2200 metres, poden ser de mida suficient per enterrar una persona però atenció als llocs de
trampa perquè podrien tenir capacitat per enterrar un grup de persones. Poden desencadenar-se en
terreny favorable, relleu convex i rectilini sense ancoratges, i en zones molt obagues fins i tot podrien
caure espontàniament. El perill d'allaus a tots els sectors és MARCAT (3) per sobre de 2200 m 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
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

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
Ter-Freser

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

Perafita-Puigpedrós

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

Vessant Nord del CadíMoixeró

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

Prepirineu

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

Distribució del mantell nival
A tots els sectors hi ha neu per sobre de 1000-1100 metres, esquiable per sobre de 1700 metres en
orientacions sud i de 1500 metres en nord. Els gruixos estan per sobre de la mitjana a tot el Pirineu
oriental, oscil•lant entre 50-110 centímetres a tots els sectors. Els vessants nord i oest és on es troben
els gruixos més irregulars ja que el vent fort de dissabte va escombrar-hi la neu.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 04/02/2014
Dissabte va nevar fins a 1000-1100 metres amb vent moderat de l'oest i nord-oest, entre 10-15
centímetres de neu recent seca al Perafita-Puigpedrós i Vessant Nord del Cadí-Moixeró i entre 5-10
centímetres al Ter-Freser i Prepirineu més oriental. 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 probablement només portarà vent moderat del sud-oest girant a oest. Les nevades caigudes durant
la setmana passada estan damunt de plaques de vent antigues i hi ha alguns nivells febles interns a
cotes altes, que afavoreixen l'inici de fractures en el mantell. Les plaques de vent es troben sobretot per
damunt de 2000-2200 metres, poden ser de mida suficient per enterrar una persona però atenció als
llocs de trampa perquè podrien tenir capacitat per enterrar un grup de persones. Poden desencadenarse en terreny favorable, relleu convex i rectilini sense ancoratges, i en zones molt obagues fins i tot
podrien caure espontàniament, ja que el vent de sud i oest pot seguir acumulant neu en punts obacs.
El perill d'allaus a tots els sectors és MARCAT (3) per sobre de 2200 m 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
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 oriental

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
Ter-Freser

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

Perafita-Puigpedrós

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

Vessant Nord del CadíMoixeró

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

Prepirineu

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

Distribució del mantell nival
A tots els sectors hi ha neu per sobre de 1100-1300 metres, esquiable per sobre de 1700 metres en
orientacions sud i de 1500 metres en nord. Els gruixos estan per sobre de la mitjana a tot el Pirineu
oriental, oscil•lant entre 50-110 centímetres a tots els sectors. Els vessants nord i oest és on es troben
els gruixos més irregulars ja que el vent fort de dissabte va escombrar-hi la neu.
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 molt feblement amb temperatures força baixes i vent
moderat de l'oest, entre 1-3 centímetres. 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 (-8 a -10 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 a uns 1600 metres. 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 mesura que
la cota de neu vagi remuntant (el Ter-Freser pot quedar al marge d'aquesta situació); 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 tots els sectors. Les allaus
de placa puntualment podrien ser de mida mitjana i colgar un grup de persones. A tots els sectors el
perill es generalitzarà a MARCAT (3) per sobre de 2000 metres i MODERAT (2) per sota. La situació
dimecres serà força delicada per la pràctica d'activitats en terreny de més de 30 graus per damunt
del límit del bosc.
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 oriental

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
Ter-Freser

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

Perafita-Puigpedrós

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

Vessant Nord del CadíMoixeró

MARCAT (3).

Prepirineu

MARCAT (3).

Distribució del mantell nival
A tots els sectors hi ha neu per sobre de 1100-1300 metres, esquiable per sobre de 1700 metres en
orientacions sud i de 1500 metres en nord. Els gruixos estan per sobre de la mitjana a tot el Pirineu
oriental, oscil•lant entre 50-110 centímetres a tots els sectors. Els vessants nord i oest és on es troben
els gruixos més irregulars ja que el vent fort de dissabte va escombrar-hi la neu.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 06/02/2014
Al Pirineu Oriental les precipitacions es van iniciar ahir al vespre per l'extrem sud. On han tingut més
rellevància és al Prepirineu i a la Vessant nord del Cadí-Moixeró on s'han acumulat uns 10-15 mm
de precipitació. Al Ter-Freser i al Perafita-Puigpedrós és on les precipitacions han arribat més tard i
on han estat menys quantioses, al voltant d'un 5 mm a 2200 metres. El reforç del vent de l'oest s'ha
fet notar a tots els sectors, així com la pujada de la temperatura a migdia. Tot i així la neu pel matí
encara es mantenia seca. Les plaques es troben a tots els sectors . Són petites i toves en orientacions
est i nord però amb aquest vent s'aniran endurint. A més les noves que s'estan formant ara estaran
damunt de gebre. Les precipitacions previstes per demà amb la pujada de cota de neu afavoriran la
caiguda d'allaus de neu espontània si bé a cotes altes es mantindrà el desencadenament d'allaus de
placa al pas d'una persona en relleus convexos i pocs ancoratges. Especialment al Cadí-Moixeró i al
Prepirineu les plaques poden tenir suficient entitat com per enterrar un grup de persones. En aquests
dos sectors el perill és MARCAT (3). Al Ter-Freser i al Perafita-Puigpedrós, on ha nevat menys i on
es preveu que les precipitacions de demà siguin menors la formació de plaques es restringirà a cotes
relativament més altes i el perill és MARCAT (3) per sobre de 2000 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
Tot i els canvis de temps prevists, el nivell de perill d'allaus no variarà substancialment. Evolució del
perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 06/02/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

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
Ter-Freser

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

Perafita-Puigpedrós

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

Vessant Nord del CadíMoixeró

MARCAT (3).

Prepirineu

MARCAT (3).

Distribució del mantell nival
A tots els sectors hi ha neu per sobre de 1200-1300 metres, esquiable per sobre de 1700 metres en
orientacions sud i de 1500 metres en nord. Els gruixos estan per sobre de la mitjana a tot el Pirineu
oriental, oscil•lant entre 50-110 centímetres a tots els sectors. Els vessants nord i oest és on es troben
els gruixos més irregulars ja que el vent fort de dissabte va escombrar-hi la neu.
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. Pel front de dimecres, al Prepirineu i a la Vessant
Nord del Cadí-Moixeró s'han acumulat uns 10-15 centímetres de neu recent a 2200 metres; al TerFreser i al Perafita-Puigpedrós s'han acumulat entre 2-5 centímetres a 2200 metres. El vent ha bufat
molt fort de l'oest i sud-oest i hi ha hagut molt transport de neu. Un nou front de l'oest arriba la tarda
de dijous amb cota d'agua-neu a uns 1900-2000 metres, però amb poca precipitació. S'han format i
segueixen formant-se plaques de vent sobre nivells febles (neu granulada, gebre); aquestes plaques
de vent al Cadí-Moixeró i al Prepirineu poden tenir suficient gruix com per enterrar un grup de persones
en llocs de terreny favorable (trampes com fons de torrent o canvis abruptes de pendent). A tots els
sectors el perill és MARCAT (3). Al Ter-Freser i al Perafita-Puigpedrós, on ha nevat menys, es preveu
que les precipitacions de dijous-divendres siguin menors la formació de plaques es restringirà a cotes
relativament més altes; el perill serà MODERAT (2) per sota de 2000 metres.
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: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 07/02/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

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
Ter-Freser

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

Perafita-Puigpedrós

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

Vessant Nord del Cadí-Moixeró

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

Prepirineu

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

Distribució del mantell nival
A tots els sectors hi ha neu per sobre de 1400-1500 metres, esquiable per sobre de 1800 metres en orientacions
sud i de 1600 metres en nord. Els gruixos estan per sobre de la mitjana a tot el Pirineu oriental, oscil•lant entre
50-110 centímetres a tots els sectors. Els vessants nord i oest és on es troben els gruixos més irregulars ja que
el vent fort de tota la setmana ha estat escombrant la neu.
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 100 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 3-5 centímetres de neu recent a
2400 metres al Ter-Freser i Perafita-Puigpedrós i fins a 15-20 centímetres al Prepirineu i Vessant Nord del CadíMoixeró, amb cota de neu més alta que dies enrere, al voltant dels 2200 metres baixant al final. La temperatura
ha baixat força durant la matinada d'avui divendres, amb valors al voltant de -5 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 al Prepirineu i
Vessant Nord del Cadí-Moixeró pot ser suficient per enterrar un grup de persones en llocs amb terreny favorable
(fons de torrents i canvis abruptes de pendent). 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 al Prepirineu i al Vessant Nord del Cadí-Moixeró 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 neu recent humida a les canals del Cadí i Prepirineu.
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 oriental

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
Ter-Freser

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

Perafita-Puigpedrós

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

Vessant Nord del CadíMoixeró

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

Prepirineu

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

Distribució del mantell nival
A tots els sectors hi ha neu per sobre de 1400-1500 metres, esquiable per sobre de 1800 metres en
orientacions sud i de 1600 metres en nord. Els gruixos estan per sobre de la mitjana a tot el Pirineu
oriental, oscil•lant entre 50-110 centímetres a tots els sectors. Els vessants nord i oest és on es troben
els gruixos més irregulars ja que el vent fort de tota la setmana ha estat escombrant la neu.
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 puja dels 1000 m als 1400 m al llarg del dia. El mantell, que
es va humitejar superficialment amb la pluja d'ahir divendres, s'ha encrostat per sota de 2100 metres,
guanyant estabilitat. Per contra, a cotes altes es mantenen plaques de vent encara inestables. Poden
baixar al pas d'un grup de persones en nombrosos vessants (est i nord), i la mida al Prepirineu i Vessant
Nord del Cadí-Moixeró pot ser suficient per enterrar un grup de persones en llocs amb terreny favorable
(fons de torrents i canvis abruptes de pendent). A partir d'aquesta tarda i fins demà al migdia el temps
s'estabilitza temporalment, asserenant-se, a l'espera de noves precipitacions a partir de diumenge a
la tarda i començant pel vessant sud del Pirineu. El perill d'allaus és MARCAT (3) per sobre de 2300
metres a tots els sectors, especialment al Prepirineu i al Vessant Nord del Cadí-Moixeró per plaques
de vent i MODERAT (2) per sota, sobretot on s'observi que el mantell està regelat.
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 oriental

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
Ter-Freser

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

Perafita-Puigpedrós

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

Vessant Nord del CadíMoixeró

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

Prepirineu

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

Distribució del mantell nival
A tots els sectors hi ha neu per sobre de 1400-1500 metres, puntualment per sota degut a les darreres
nevades. El mantell és esquiable per sobre de 1800 metres en orientacions sud i de 1600 metres
en nord. Els gruixos estan per sobre de la mitjana a tot el Pirineu oriental, oscil•lant entre 50-120
centímetres a tots els sectors. Els vessants nord i oest és on es troben els gruixos més irregulars ja
que és on l'acció erosiva del vent s'ha fet notar més.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 11/02/2014
Dissabte matí va nevar moderadament al Prepirineu, fins a 16 mm a 2200 metres i feblement a la resta
de sectors; fins a 5 mm. Diumenge tarda va tornar a nevar amb cota baixa. Aquest nou episodi de
nevades s'ha allargat fins avui matí. En total s'han acumulat entre 15-20 mm de precipitació al CadíMoixeró i Prepirineu i entre 10-15 al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser. A tots els sectors s'han format
plaques de vent fràgils per damunt del nivell de bosc, 2300 metres aproximadament. Aquestes plaques
es mostren fràgils i poden caure amb facilitat al pas d'un esquiador. De fet ja abans de l'episodi de
nevada de diumenge se'n van desencadenar en alguns sectors. Cal fer atenció als vessants rectilinis
sense ancoratge, també el relleus convexos i en general tots aquells vessants acumulats amb neu
ventada superiors als 30º, ja que són els punts on més fàcilment es poden desencadenar. Aquestes
plaques es troben sobretot per sobre dels 2300 metres i en orientacions sud, est i obagues arrecerades.
La mida de les allaus és suficient per enterrar una persona i en el cas del Prepirineu i del Cadí-Moixeró
suficient per enterrar un petit grup de persones. A més dins de zones de canals, on la neu no ha estat
tan ventada, es poden donar caigudes espontànies de purgues i petites allaus de neu recent. El perill
d'allaus a tots els sectors és MARCAT (3) per sobre dels 2300 metres i MODERAT (2) per sota ja que
el terreny s'hi troba més endurit.
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. Evolució del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 11/02/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

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
Ter-Freser

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

Perafita-Puigpedrós

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

Vessant Nord del CadíMoixeró

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

Prepirineu

MARCAT (3) per sobre de 2000 metres. MODERAT (2) a la resta.

Distribució del mantell nival
A tots els sectors hi ha neu per sobre de 1400-1500 metres, puntualment per sota degut a les darreres
nevades. El mantell és esquiable per sobre de 1800 metres en orientacions sud i de 1600 metres
en nord. Els gruixos estan per sobre de la mitjana a tot el Pirineu oriental, oscil•lant entre 50-120
centímetres a tots els sectors. Els vessants nord i oest és on es troben els gruixos més irregulars ja
que és on l'acció erosiva del vent s'ha fet notar més.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 12/02/2014
Des de diumenge a la tarda fins dilluns pel matí va nevar inicialment amb cota baixa i augmentant
la temperatura al final de l'episodi. S'han acumulat entre 15-20 mm de precipitació al Cadí-Moixeró i
Prepirineu i entre 10-15 al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser. A tots els sectors s'han format plaques
de vent fràgils per damunt del nivell de bosc, 2300 metres aproximadament a tots els sectors excepte
al Prepirineu on hi ha plaques per damunt dels 2000-2100 metres.. Aquestes plaques es mostren
fràgils, s'han endurit per l'efecte del fort vent i poden caure amb facilitat al pas d'un esquiador. De
fet ja abans de l'episodi de nevada de diumenge se'n van desencadenar en alguns sectors. Cal fer
atenció als vessants rectilinis sense ancoratge, també en relleus convexos i en general tots aquells
vessants acumulats amb neu ventada superiors als 30º, ja que són els punts on més fàcilment es poden
desencadenar. Aquestes plaques es troben en general per sobre dels 2300 metres i en orientacions
sud, est i obagues arrecerades i dels 2000 m en concret al Prepirineu. La mida de les allaus és suficient
per enterrar una persona, però en el cas del Prepirineu i del Cadí-Moixeró suficient per enterrar un petit
grup de persones. A més dins de zones de canals, on la neu no ha estat tan ventada, es poden donar
caigudes espontànies de purgues i petites allaus de neu recent. El perill d'allaus a tots els sectors és
MARCAT (3) per sobre dels 2300 metres, dels 2000 metres al Prepirineu, i MODERAT (2) per sota ja
que el terreny s'hi troba més endurit i estabilitzat.
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 oriental

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
Ter-Freser

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

Perafita-Puigpedrós

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

Vessant Nord del CadíMoixeró

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

Prepirineu

MARCAT (3) per sobre de 2200 metres. MODERAT (2) a la resta.

Distribució del mantell nival
A tots els sectors hi ha neu per sobre de 1400-1500 metres, puntualment per sota degut a les darreres
nevades. El mantell és esquiable per sobre de 1800 metres en orientacions sud i de 1600 metres
en nord. Els gruixos estan per sobre de la mitjana a tot el Pirineu oriental, oscil•lant entre 50-120
centímetres a tots els sectors. Els vessants nord i oest és on es troben els gruixos més irregulars ja
que és on l'acció erosiva del vent s'ha fet notar més.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 13/02/2014
L'augment de temperatures que s'està donant des del matí afavorirà l'estabilització progressiva de
les plaques en les orientacions sud. Els tests practicats sobre les mateixes ja indiquen avui al migdia
una lleu millora de l'estabilitat en relació al que es mostrava a l'inici de la setmana. Les plaques més
inestables es troben per damunt dels 2400 metres, 2200 m al Prepirineu, en orientacions est i nord
arrecerades i sota colls i carenes en sud. Encara són susceptibles de caure al pas d'un esquiador.
Continuem indicant fer atenció als vessants rectilinis sense ancoratge, els relleus convexos i en general
tots aquells vessants acumulats amb neu ventada superiors als 30º-35º, ja que són els punts on més
fàcilment es poden desencadenar. La mida de les allaus és suficient per enterrar una persona, però en
el cas del Prepirineu i del Cadí-Moixeró suficient per enterrar un petit grup de persones. A més dins de
zones de canals, on la neu no ha estat tan ventada, es poden donar caigudes espontànies de purgues
i petites allaus de neu humida. El perill d'allaus a tots els sectors és MARCAT (3) per sobre dels 2400
metres, dels 2200 metres al Prepirineu, i MODERAT (2) per sota.
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. La caiguda d'allaus de fusió en sectors de canals
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 oriental

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
Ter-Freser

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

Perafita-Puigpedrós

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

Vessant Nord del CadíMoixeró

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

Prepirineu

MARCAT (3) per sobre de 2200 metres. MODERAT (2) a la resta.

Distribució del mantell nival
A tots els sectors hi ha neu per sobre de 1400-1500 metres, puntualment per sota degut a les darreres
nevades. El mantell és esquiable per sobre de 1800 metres en orientacions sud i de 1600 metres
en nord. Els gruixos estan per sobre de la mitjana a tot el Pirineu oriental, oscil•lant entre 50-120
centímetres a tots els sectors. Els vessants nord i oest és on es troben els gruixos més irregulars ja
que és on l'acció erosiva del vent s'ha fet notar més.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 14/02/2014
L'augment de temperatures que s'està donant afavoreix l'estabilització progressiva de les plaques en
les orientacions sud. Els tests practicats sobre les mateixes ja indiquen una lleu millora de l'estabilitat
en relació al que es mostrava a l'inici de la setmana. Les plaques més inestables es troben per damunt
dels 2400 metres, 2200 m al Prepirineu, en orientacions est i nord arrecerades i sota colls i carenes
en sud. Encara són susceptibles de caure al pas d'un esquiador. Continuem indicant fer atenció als
vessants rectilinis sense ancoratge, els relleus convexos i en general tots aquells vessants acumulats
amb neu ventada superiors als 30º-35º, ja que són els punts on més fàcilment es poden desencadenar.
La mida de les allaus és suficient per enterrar una persona, però en el cas del Prepirineu i del CadíMoixeró suficient per enterrar un petit grup de persones. A més dins de zones de canals, on la neu no
ha estat tan ventada, es poden donar caigudes espontànies de purgues i petites allaus de neu humida.
El perill d'allaus a tots els sectors és MARCAT (3) per sobre dels 2400 metres, dels 2200 metres al
Prepirineu, i MODERAT (2) 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 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 oriental

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
Ter-Freser

MODERAT (2).

Perafita-Puigpedrós

MODERAT (2).

Vessant Nord del CadíMoixeró

MODERAT (2).

Prepirineu

MODERAT (2).

Distribució del mantell nival
A tots els sectors hi ha neu per sobre de 1400-1500 metres, puntualment per sota degut a les darreres
nevades. El mantell és esquiable per sobre de 1800 metres en orientacions sud i de 1600 metres
en nord. Els gruixos estan per sobre de la mitjana a tot el Pirineu oriental, oscil•lant entre 50-120
centímetres a tots els sectors. Els vessants nord i oest és on es troben els gruixos més irregulars ja
que és on l'acció erosiva del vent s'ha fet notar més.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 15/02/2014
L'augment de temperatures que s'està donant afavoreix l'estabilització progressiva de les plaques
en les orientacions sud però fa augmentar la possibilitat d’allaus de fusió sobretot a les solanes.
Els tests practicats sobre les plaques indiquen una lleu millora de l'estabilitat en relació al que es
mostrava a l'inici de la setmana. Les plaques més inestables es troben per damunt dels 2400 metres,
2200-2300 m al Prepirineu, en obagues arrecerades. Encara són susceptibles de caure al pas d'un
esquiador. Continuem indicant fer atenció als vessants rectilinis sense ancoratge, els relleus convexos
amb pendents superiors als 35º, ja que són els punts on més fàcilment es poden desencadenar. La
mida de les allaus és suficient per enterrar una persona. D’altra banda amb la pujada de temperatures
es donaran tant avui com demà, tot i que amb menys probabilitat, allaus espontànies de fusió a totes
les orientacions en cotes mitges i baixes de tots els sectors però amb més probabilitat a les solanes,
iniciant-se des de punts foscos com roques i arbres i incorporant neu en el seu descens, especialment
a les zones de canals on la neu estava més solta. Amb el regel nocturn i de cara a finals de dissabte
disminuirà la possibilitat de caiguda. El perill d’allaus per 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
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 oriental

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
Ter-Freser

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

Perafita-Puigpedrós

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

Vessant Nord del CadíMoixeró

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

Prepirineu

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

Distribució del mantell nival
Ahir les temperatures màximes es van fer notar força sobre la neu. Ja van pujar dijous passat humitejant
superficialment la neu i amb la pujada d'ahir va continuar el procés de fusió en les hores de màxima
insolació o les hores centrals del dia. De nit el refredament ha desenvolupat una crosta de regel
nocturna que es manté fins mig matí. Les plaques de vent s'han anat assentant i les capes febles van
essent cada cop menys actives. Tot i així a cotes altes es poden encara desencadenar plaques de
vent al pas d'un grup de persones però puntualment en algunes obagues poden caure al sol pas d'una
persona. Els indrets més proclius al desencadenament són el relleus convexos per sobre dels 35º de
les obagues i sota colls i carenes en est. Per sota dels 2200 metres la neu s'ha estabilitzat pel regel
però dissabte encara no es descarta que en zones de canals pugui caure aïlladament alguna purga
o petita allau de fusió que pugui enterrar un persona en terreny de trampa com zones deprimides
i confinades sota de vessants inclinats (<30º). La fusió desapareixerà avui dissabte al vespre amb
el descens de temperatures i el regel. A partir de diumenge les nevades sense vent anunciades fan
preveure la caiguda espontània d'allaus de neu recent, a partir de la tarda, en pendents drets > 35º.
El perill d'allaus a tots els sectors és MODERAT (2) per sobre dels 2200 metres FEBLE (1) per sota.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 17/02/2014
Les altes temperatures d'ahir divendres han fet recular la neu sobretot a les solanes. en general a
tots els sectors hi ha neu per sobre de 1500 metres. El mantell és esquiable per sobre de 1800-1900
metres en orientacions sud i de 1600-1700 metres en nord. Els gruixos estan per sobre de la mitjana
a tot el Pirineu oriental, oscil•lant entre 50-120 centímetres a tots els sectors. Els vessants nord i oest
és on es troben els gruixos més irregulars ja que és on l'acció erosiva del vent s'ha fet notar més.
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 oriental

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
Ter-Freser

MODERAT (2).

Perafita-Puigpedrós

MODERAT (2).

Vessant Nord del CadíMoixeró

MODERAT (2).

Prepirineu

MODERAT (2).

Distribució del mantell nival
A tots els sectors hi ha neu per sobre de 1400-1600 metres. El mantell és esquiable per sobre
de 1700 metres en general a totes orientacions. Els gruixos estan clarament per sobre de la
mitjana a tot el Pirineu oriental, oscil•lant entre 60-140 centímetres a tots els sectors.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 18/02/2014
Diumenge va nevar amb temperatures en descens i vent més fort al principi i més fluix al final,
de component sud. Han caigut entre 25-35 centímetres de neu recent, amb els màxims al TerFreser i Prepirineu. 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. Entre avui dilluns i
demà dimarts el vent del sud es pot reforçar i formar plaques de vent en vessants obacs; a
última hora de dimarts giraria a nord i es formarien plaques de vent més extenses, augmentant
el perill d’allaus. De moment, cal anar amb compte sota colls i carenes orientades a nord per
la possibilitat que hi hagi alguna placa de vent de nova formació que podria baixar localment
al pas d’una persona.
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

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

- 80 / 156 -

1 /1

Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

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
Ter-Freser

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

Perafita-Puigpedrós

MODERAT (2).

Vessant Nord del CadíMoixeró

MODERAT (2).

Prepirineu

MODERAT (2).

Distribució del mantell nival
A tots els sectors hi ha neu per sobre de 1400-1600 metres. El mantell és esquiable per sobre de 1700
metres en general a totes orientacions. Els gruixos estan clarament per sobre de la mitjana a tot el
Pirineu oriental, oscil•lant entre 60-140 centímetres a tots els sectors.
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 les temperatures han estat positives fins a 2300 metres com a mínim; al llarg d’avui dimarts
han d’anar baixant. 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 estan caient per sobrecàrrega,
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 formarà
abundants plaques de vent en orientacions sud al Ter-Freser i més locals i petites a la resta. Per això
el perill d’allaus pujarà a MARCAT (3) al Ter-Freser per damunt de 2400 metres i es mantindrà en
MODERAT (2) per sota. A la resta de sectors el perill es mantindrà en MODERAT (2); disminueix la
probabilitat d’allaus espontànies, però augmenta l’accidental a cotes altes. Internament el mantell és
estable degut a la formació de crostes durant la setmana passada a causa de les temperatures suaus.
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 oriental

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
Ter-Freser

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

Perafita-Puigpedrós

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

Vessant Nord del CadíMoixeró

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

Prepirineu

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

Distribució del mantell nival
A tots els sectors hi ha neu per sobre de 1500-1700 metres. El mantell és esquiable per sobre de 1800
metres en general a totes orientacions. Els gruixos estan clarament per sobre de la mitjana a tot el
Pirineu oriental, oscil•lant entre 60-140 centímetres a tots els sectors.
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 -5 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. La nevada de diumenge
més el vent de dilluns ha format sota colls i carenes plaques de vent, que baixen al pas d’un grup de
persones; al Ter-Freser durant la matinada d’avui dimecres se n’han format de noves en orientacions
sud. 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) per sobre dels
2200 metres al Ter-Freser i al Prepirineu i per sobre de 2400 metres a la resta de sectors. Per sota
d’aquestes cotes el perill és FEBLE (1). Internament el mantell és estable degut a la presència de
crostes.
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. 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 oriental

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
Ter-Freser

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

Perafita-Puigpedrós

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

Vessant Nord del CadíMoixeró

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

Prepirineu

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

Distribució del mantell nival
A tots els sectors hi ha neu per sobre de 1600-1700 metres. El mantell és esquiable per sobre
de 1800 metres en general a totes orientacions. Els gruixos estan clarament per sobre de la
mitjana a tot el Pirineu oriental, oscil•lant entre 60-140 centímetres a tots els sectors.
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 2400 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 al límit nord del Ter-Freser i del Perafita-Puigpedrós, menys a la resta. La neu s’ha
humitejat a les solanes però es manté seca a les obagues a cotes 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. El perill d’allaus és MODERAT (2) per sobre dels 2200 metres al Ter-Freser i al
Prepirineu i per sobre de 2400 metres a la resta de sectors. Per sota d’aquestes cotes el perill
és FEBLE (1). Internament el mantell és estable degut a la presència de crostes.
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 oriental

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
Ter-Freser

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

Perafita-Puigpedrós

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

Vessant Nord del CadíMoixeró

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

Prepirineu

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

Distribució del mantell nival
A tots els sectors hi ha neu per sobre de 1600-1700 metres. El mantell és esquiable per sobre
de 1800 metres en general a totes orientacions. Els gruixos estan clarament per sobre de la
mitjana a tot el Pirineu oriental, oscil•lant entre 60-140 centímetres a tots els sectors.
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
-3 i -4 graus a 2200 metres. El mantell està regelat per sota de 2200-2400 metres, mentre
que per sobre hi ha plaques de vent antigues, més extenses al Ter-Freser i al Prepirineu, on
localment podrien caure al pas d’una persona. El perill d’allaus és MODERAT (2) per sobre
dels 2200 metres al Ter-Freser i al Prepirineu i per sobre de 2400 metres a la resta de sectors.
Per sota d’aquestes cotes el perill és FEBLE (1). Internament el mantell és estable degut a
la presència de crostes.
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 oriental

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
Ter-Freser

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

Perafita-Puigpedrós

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

Vessant Nord del CadíMoixeró

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

Prepirineu

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

Distribució del mantell nival
A tots els sectors hi ha neu per sobre de 1600-1700 metres. El mantell és esquiable per sobre
de 1800 metres en general a totes orientacions. Els gruixos estan clarament per sobre de la
mitjana a tot el Pirineu oriental, oscil•lant entre 60-140 centímetres a tots els sectors.
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. Després de
la remuntada de temperatures de dijous, ahir divendres van baixar novament. Les mínimes
d’aquesta matinada han voltat el -6 i -10 graus a 2200 metres. El mantell està regelat per sota
de 2200-2400 metres, mentre que per sobre hi ha plaques de vent antigues, més extenses al
Ter-Freser i al Prepirineu, on localment podrien caure al pas d’una persona. El perill d’allaus
és MODERAT (2) per sobre dels 2200 metres al Ter-Freser i al Prepirineu i per sobre de 2400
metres a la resta de sectors. Per sota d’aquestes cotes el perill és FEBLE (1). Internament el
mantell és estable degut a la presència de crostes.
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 i disperses 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 oriental

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
Ter-Freser

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

Perafita-Puigpedrós

FEBLE (1).

Vessant Nord del CadíMoixeró

FEBLE (1).

Prepirineu

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
A tots els sectors hi ha neu per sobre de 1600-1700 metres. El mantell és esquiable per sobre de 1800
metres en general a totes orientacions. Els gruixos estan clarament per sobre de la mitjana a tot el
Pirineu oriental, oscil•lant entre 60-140 centímetres a tots els sectors.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 25/02/2014
Ahir diumenge les temperatures es van enfilar i la insolació va ser forta per l’època de l’any. Durant
el dia la neu es va transformar per sota dels 2300 metres i en alguns pendents drets es van observar
caigudes de purgues degudes a la fusió. Des de la matinada d’avui dilluns les temperatures han iniciat
un descens que encrosta la neu i li confereix força estabilitat. Al Ter-Freser per damunt dels 2200-2300
metres la neu no es va transformar en algunes obagues on encara s’hi manté neu ventada inestable.
En aquests indrets és on es manté encara el problema de plaques de vent. Les plaques poden caure
al pas d’un grup de persones tot i que localment si el relleu és molt procliu (pendents per sobre dels
35º i relleus convexos) no es descarta una sola persona les pogués desencadenar. Per aquest motiu
al Ter-Freser el perill és MODERAT (2) per sobre dels 2200 metres i FEBLE (1) a la resta. A la resta
de sectors, el mantell s’ha estabilitzat força, sobretot amb el regel nocturn. Tant sols a cotes altes, per
sobre dels 2400-2500 metres, 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. Al Prepirineu, PerafitaPuigpedrós i Vessant Nord del Cadí-Moixeró 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 oriental

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
Ter-Freser

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

Perafita-Puigpedrós

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

Vessant Nord del CadíMoixeró

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

Prepirineu

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

Distribució del mantell nival
A tots els sectors hi ha neu per sobre de 1600-1700 metres. El mantell és esquiable per sobre de 1800
metres en general a totes orientacions. Els gruixos estan clarament per sobre de la mitjana a tot el
Pirineu oriental, oscil•lant entre 60-140 centímetres a tots els sectors.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 26/02/2014
Avui dimarts el mantell es troba ben estabilitzat a tots els sectors, tot i així, cal fer atenció encara a
alguna obaga del Ter-Freser on hi ha neu ventada en forma de plaques que es mostren inestables
per sobre dels 2200 metres i relleus convexes per sobre dels 35º. La neu en superfície és neu sucre
resultat de la degradació de crostes o bé gebre molt desenvolupat i extens, per exemple a les obagues
del Cadí. Es preveuen nevades febles acompanyades de vent de l’oest i nord-oest, més probables a
l’extrem nord del Pirineu Oriental. Per tant es podran formar noves plaques de vent damunt del gebre
i de la neu sucre que actuaran de capa feble. Si bé les plaques seran petites, el desencadenament
de les mateixes serà molt fàcil. Caldrà fer atenció sobretot a les obagues, orientacions est i en sud a
cotes altes, sota colls i carenes. El terreny més procliu seran els pendents de més de 30º i el sol pas
d’una persona les pot fer caure. El perill d’allaus és MODERAT (2) per sobre dels 2000 m a totes els
sectors excepte al Prepirineu on és per sobre dels 2300-2400 metres. Per sota 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
Són possibles noves nevades amb vent per als propers dies a l’extrem nord que podran donar pas a
la 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 oriental

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
Ter-Freser

MODERAT (2).

Perafita-Puigpedrós

MODERAT (2).

Vessant Nord del CadíMoixeró

MODERAT (2).

Prepirineu

MODERAT (2).

Distribució del mantell nival
Amb les nevades d’ahir nit i avui a la matinada, la neu s’ha acumulat des de fons de vall però amb el
pas de les hores va desapareixent amb facilitat, sobretot a les solanes. A tots els sectors és esquiable
per sobre de 1800 metres a totes orientacions. Els gruixos estan clarament per sobre de la mitjana a
tot el Pirineu oriental, oscil•lant entre 60-140 centímetres a tots els sectors.
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 tots els sectors, excepte al Prepirineu on
els xàfecs van ser mes intensos i s’hi ha acumulat fins 15 mm. Aquesta neu recent, en alguns moments,
va ser en forma de neu granulada. El vent ha tingut poc efecte sobre la neu i tant sols l’ha pentinat en
superfície. El mantell nival es mostra ja inestable en superfície per la combinació de neu sucre i gebre
previs a la nevada i neu recent i plaques toves per damunt. A tots els sectors poden haver caigudes
espontànies de purgues i petites allaus de neu recent en pendents superiors als 30-35º, especialment
al Cadí Moixeró on el gebre era molt extens i a les zones de canal les allaus poden assolir mida suficient
per enterrar una persona; també al Prepirineu on l’acumulació de neu recent ha estat major. 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. A l’extrem nord, PerafitaPuigpedrós i extrem nord del Ter-Freser, també cal 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. 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 les àrees de influència nord. 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 oriental

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
Ter-Freser

MODERAT (2) passant progressivament a MARCAT (3) el
divendres.

Perafita-Puigpedrós

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

Vessant Nord del CadíMoixeró

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

Prepirineu

MODERAT (2) passant progressivament a MARCAT (3) el
divendres.

Distribució del mantell nival
De forma molt discontínua hi ha una fina capa de neu des de fons de vall. A tots els sectors és esquiable
per sobre de 1800 metres a totes orientacions. Els gruixos estan clarament per sobre de la mitjana a
tot el Pirineu oriental, oscil•lant entre 60-140 centímetres a tots els sectors.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 28/02/2014
Ahir van tornar a haver-hi nevades de matinada i alguna precipitació feble a la tarda que en total a 2200
metres van acumular entre 2-5 cm a tots els sectors excepte al Prepirineu on s’han enregistrat fins a
10 mm de precipitació. Avui dijous està nevant des de mig matí en alguns indrets. S’esperen noves
nevades de cara a demà, que poden ser fina a moderades a l’extrem més nord del Pirineu oriental.
La neu recent està caient ja ara sobre nivells de neu sucre i gebre, 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), de
cara a demà migdia anirà passant progressivament a MARCAT (3) amb una gradació nord sud.
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 oriental

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
Ter-Freser

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

Perafita-Puigpedrós

MARCAT (3).

Vessant Nord del CadíMoixeró

MARCAT (3).

Prepirineu

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 tots els
sectors és esquiable per sobre de 1800 metres a totes orientacions. Els gruixos estan clarament per
sobre de la mitjana a tot el Pirineu oriental, oscil•lant entre 60-140 centímetres a tots els sectors.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 01/03/2014
Durant la setmana ha estat nevant en forma de flocs però també en forma de neu granulada,
especialment en alguns indrets on l’acumulació de neu rodona (granulada) ha estat força destacables.
Avui s’han iniciat nevades que han de ser moderades a l’extrem nord i la part més occidental
acompanyades de vent. Les plaques existents s’estan engruixint damunt de capes febles i són molt
proclius a caure al sol pas d’una persona. En indrets molt arrecerats com les canals a més s’hi poden
donar caigudes espontànies d’allaus. Les orientacions més afectades son des del nord fins al sudoest però també les obagues arrecerades del nord-oest i oest. Els vessants més proclius són aquells
superiors als 30-35º. La mida de les allaus serà suficient per enterrar una persona i en terreny trampa
com les zones de canals, poden assolir mida suficient per enterrar un grup de persones. 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. caigudes espontànies de neu recent. El perill d’allaus és MARCAT (3)
a tots els sectors excepte a la meitat sud del Ter-Freser on la nevada a de ser menys quantiosa i 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 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 oriental

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
Ter-Freser

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

Perafita-Puigpedrós

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

Vessant Nord del CadíMoixeró

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

Prepirineu

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

Distribució del mantell nival
Ahir va estar nevant fins a cotes baixes i hi ha una capa neu recent des de fons de vall. A tots
els sectors és esquiable per sobre de 1700-1800 metres a totes orientacions. Els gruixos estan
clarament per sobre de la mitjana a tot el Pirineu oriental, oscil•lant entre 70-150 centímetres
a tots els sectors. Amb el fort vent del nord-oest s'estan formant deflacions en nord i oest i
sobreacumulacions en est.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 03/03/2014
A tots els sectors s'han donat nevades des d'ahir, les més quantioses a l'extrem nord i a la
part més occidental del Pirineu Oriental. Aquestes nevades han estat seguides de forts vents
que han format plaques de vent més extenses i gruixudes a l'extrem nord del Ter-Freser i del
Perafita-Puigpedrós i també presents damunts dels 2000 m del Prepirineu i dels 2200 metres
del Cadí Moixeró. En aquests indrets el perill és MARCAT (3) ja que és on les plaques són
més destacables. Es troben sobre 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. A la resta on han
nevat menys i on les plaques no són ni tant extenses ni tant gruixudes, el perill és MODERAT
(2). Amb les nevades previstes de cara a dilluns, no es preveu una millora de l'estabilitat.
Predicció meteorològica per mitjà termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
es 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 oriental

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
Ter-Freser

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

Perafita-Puigpedrós

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

Vessant Nord del CadíMoixeró

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

Prepirineu

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

Distribució del mantell nival
A la matinada de dilluns ha nevat fins a fons de vall, però el mantell és esquiable per sobre de
1700-1800 metres a totes orientacions. Els gruixos estan clarament per sobre de la mitjana a
tot el Pirineu oriental, oscil•lant entre 70-150 centímetres a tots els sectors. Amb el fort vent
del nord-oest s’han format deflacions en nord i oest i sobreacumulacions en est.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 04/03/2014
Les nevades de divendres van ser més quantioses a l’extrem nord i a la part més occidental
del Pirineu Oriental (fins a 20 centímetres). Aquestes nevades van ser seguides de forts vents
que van formar plaques de vent més extenses i gruixudes a l'extrem nord del Ter-Freser i del
Perafita-Puigpedrós i a cotes altes del Prepirineu i del Cadí-Moixeró. Sota les plaques hi ha
nivells febles i aquestes 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 la meitat nord del Ter-Freser i del Perafita-Puigpedrós, a cotes altes del
Prepirineu i del Cadí-Moixeró 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 oriental

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
Ter-Freser

MARCAT (3).

Perafita-Puigpedrós

MARCAT (3).

Vessant Nord del CadíMoixeró

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

Prepirineu

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

Distribució del mantell nival
Ha nevat fins a fons de vall, però el mantell és esquiable per sobre de 1600-1700 metres a totes
orientacions. Els gruixos estan clarament per sobre de la mitjana a tot el Pirineu oriental, oscil•lant
entre 80-160 centímetres a tots els sectors. Amb el fort vent del nord-oest s’han format deflacions en
nord i oest i sobreacumulacions en est.
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 25-35 centímetres de neu recent, seca i freda a
2200 metres a la meitat nord del Ter-Freser i del Perafita-Puigpedrós i de 15-25 centímetres al CadíMoixeró i Prepirineu, 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. Pot
tornar a nevar uns 5-10 centímetres la nit de dimarts a la meitat nord del Ter-Freser i del PerafitaPuigpedrós. 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 poden ser de mida mitjana, suficient per colgar un grup de persones o malmetre
un vehicle. El perill d'allaus es mantindrà en MARCAT (3) al Ter-Freser i Perafita-Puigpedrós i per
sobre de 2000 metres a la resta de sectors, MODERAT (2) per sota.
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

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

- 93 / 156 -

1 /1

Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

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
Ter-Freser

MARCAT (3).

Perafita-Puigpedrós

MARCAT (3).

Vessant Nord del CadíMoixeró

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

Prepirineu

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

Distribució del mantell nival
Ha nevat fins a fons de vall, però el mantell és esquiable per sobre de 1600-1700 metres a
totes orientacions. Els gruixos estan clarament per sobre de la mitjana a tot el Pirineu oriental,
oscil•lant entre 80-160 centímetres a tots els sectors. Amb el fort vent del nord-oest s’han
format deflacions en nord i oest i sobreacumulacions en est.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 06/03/2014
Ha tornat a nevar, però feblement des de dilluns al vespre, 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 d'allaus es mantindrà
en MARCAT (3) al Ter-Freser i Perafita-Puigpedrós i per sobre de 2000 metres a la resta de
sectors, MODERAT (2) per sota.
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 oriental

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
Ter-Freser

MARCAT (3).

Perafita-Puigpedrós

MARCAT (3).

Vessant Nord del CadíMoixeró

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

Prepirineu

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

Distribució del mantell nival
El mantell va retirant-se del fons de vall, i és esquiable per sobre de 1600-1700 metres a
totes orientacions. Els gruixos estan clarament per sobre de la mitjana a tot el Pirineu oriental,
oscil•lant entre 80-160 centímetres a tots els sectors. Amb el fort vent del nord-oest s’han
format deflacions en nord i oest i sobreacumulacions en est.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 07/03/2014
Ahir dimecres va deixar de nevar cap al migdia. 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 d'allaus es mantindrà
en MARCAT (3) al Ter-Freser i Perafita-Puigpedrós i per sobre de 2000 metres a la resta de
sectors, MODERAT (2) per sota.
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 oriental

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
Ter-Freser

MARCAT (3).

Perafita-Puigpedrós

MARCAT (3).

Vessant Nord del CadíMoixeró

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

Prepirineu

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

Distribució del mantell nival
El mantell va retirant-se del fons de vall, i és esquiable per sobre de 1600 metres en obagues
i de 1800 metres a les solanes. Els gruixos estan clarament per sobre de la mitjana a tot el
Pirineu oriental, oscil•lant entre 80-150 centímetres a tots els sectors. Amb el fort vent del
nord-oest s’han format deflacions en nord i oest i sobreacumulacions en est.
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 poden fer que alguna allau de placa sigui de mida suficient per colgar
un grup de persones, com les caigudes entre dimarts-dimecres. 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). Les allaus de neu humida s’incrementaran demà
dissabte, ja que les temperatures continuaran pujant. El perill d'allaus es mantindrà en
MARCAT (3) al Ter-Freser i Perafita-Puigpedrós i per sobre de 2000 metres a la resta de
sectors, MODERAT (2) per sota.
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 oriental

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
Ter-Freser

MARCAT (3) a migdia, MODERAT (2) durant la resta

Perafita-Puigpedrós

MARCAT (3) a migdia, MODERAT (2) durant la resta

Vessant Nord del CadíMoixeró

MARCAT (3) a migdia, MODERAT (2) durant la resta

Prepirineu

MARCAT (3) a migdia, MODERAT (2) durant la resta

Distribució del mantell nival
El mantell és present per sobre de 1200 metres en obagues i de 1600 metres en vessants
assolellats, esquiable per sobre de 1700 metres en obagues i de 1900 metres a les solanes.
Els gruixos estan clarament per sobre de la mitjana a tot el Pirineu oriental, oscil•lant entre
80-140 centímetres a tots els sectors. Amb el fort vent del nord-oest al Ter-Freser als lloms i
carenes hi aflora el terra i hi ha grans sobreacumulacions en est.
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. A les obagues la neu es refreda de nit i es
manté seca internament amb plaques de vent que es podran desprendre al pas d’un grup de
persones en relleu propici (punts convexes, pendent de 35 graus, orientacions nord, nord-est
i est). Als vessants assolellats la neu s’encrosta lleugerament durant la nit, però a mig matí
s’humiteja 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). Les allaus de neu
humida s’incrementen a migdia. El perill d'allaus puja a MARCAT (3) a migdia a tots els sectors
i es manté en MODERAT (2) durant la resta del dia.
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

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

- 97 / 156 -

1 /1

Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

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
Ter-Freser

MODERAT (2) per sobre 2400 m; i en hores d'insolació. FEBLE (1) a
la resta.

Perafita-Puigpedrós

MODERAT (2) per sobre 2400 m; i en hores d'insolació. FEBLE (1) a
la resta.

Vessant Nord del CadíMoixeró

MODERAT (2) per sobre 2400 m; i en hores d'insolació. FEBLE (1) a
la resta.

Prepirineu

MODERAT (2) per sobre 2400 m; i en hores d'insolació. FEBLE (1) a
la resta.

Distribució del mantell nival
El mantell és present per sobre de 1200 metres en obagues i de 1600 metres en vessants assolellats,
esquiable per sobre de 1700 metres en obagues i de 1900 metres a les solanes. Els gruixos estan
clarament per sobre de la mitjana a tot el Pirineu oriental, oscil•lant entre 80-140 centímetres a tots
els sectors. Amb el fort vent del nord-oest al Ter-Freser als lloms i carenes hi aflora el terra i hi ha
grans sobreacumulacions en est.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 11/03/2014
En aquest període de calma anticiclònica la neu s’ha anat transformant. D’una banda les plaques
existents en vessants sud i cotes altes s’ha anat endurint i encara s’hi presenta neu ventada però molt
afeixugada. Tant sols a les zones més obagues és on es mantenen les plaques que tenen possibilitat
de desencadenar-se al pas d’un grup d’esquiadors. En aquests indrets es pot donar la caiguda d’alguna
placa en pendents molt drets > 35º, preferentment en pales sense ancoratges i de relleu convex. D’altra
banda a les solanes (est, sud i oest) però també a les obagues de cotes baixes la neu s’humiteja amb la
insolació i les altes temperatures. 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 pot donar pas a
caigudes espontànies d’allaus de fusió en pendents superiors als 35º que poden fins i tot assolir mida
suficient per enterrar una persona, sobretot en zones tipus trampa. Cal fer atenció a les solanes sota
punts foscos com roques i arbres ja que són els indrets més propicis a aquestes caigudes espontànies.
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 d’allaus a tots els
sectors és MODERAT (2) per sobre dels 2400 m a causa de la possibilitat de plaques i també a la
resta d’indrets durant les hores de màxima insolació per la possibilitat d’allaus de fusió. A la resta de
cotes i de franja horària 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
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 oriental

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
Ter-Freser

MODERAT (2) per sobre 2400 m; i en hores d'insolació. FEBLE (1) a
la resta.

Perafita-Puigpedrós

MODERAT (2) per sobre 2400 m; i en hores d'insolació. FEBLE (1) a
la resta.

Vessant Nord del CadíMoixeró

MODERAT (2) per sobre 2400 m; i en hores d'insolació. FEBLE (1) a
la resta.

Prepirineu

MODERAT (2) per sobre 2400 m; i en hores d'insolació. FEBLE (1) a
la resta.

Distribució del mantell nival
El mantell és present per sobre de 1200 metres en obagues i de 1600 metres en vessants assolellats,
esquiable per sobre de 1700 metres en obagues i de 1900 metres a les solanes. Els gruixos estan
clarament per sobre de la mitjana a tot el Pirineu oriental, oscil•lant entre 80-140 centímetres a tots
els sectors. Amb el fort vent del nord-oest al Ter-Freser als lloms i carenes hi aflora el terra i hi ha
grans sobreacumulacions en est.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 12/03/2014
En aquest període de calma anticiclònica la neu s’ha anat transformant. D’una banda les plaques
existents en vessants sud i cotes altes s’ha anat endurint i encara s’hi presenta neu ventada però molt
afeixugada. Tant sols a les zones més obagues és on es mantenen les plaques que tenen possibilitat
de desencadenar-se al pas d’un grup d’esquiadors. En aquests indrets es pot donar la caiguda d’alguna
placa en pendents molt drets > 35º, preferentment en pales sense ancoratges i de relleu convex. D’altra
banda a les solanes (est, sud i oest) però també a les obagues de cotes baixes la neu s’humiteja amb la
insolació i les altes temperatures. 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 pot donar pas a
caigudes espontànies d’allaus de fusió en pendents superiors als 35º que poden fins i tot assolir mida
suficient per enterrar una persona, sobretot en zones tipus trampa. Cal fer atenció a les solanes sota
punts foscos com roques i arbres ja que són els indrets més propicis a aquestes caigudes espontànies.
El perill d’allaus a tots els sectors és MODERAT (2) per sobre dels 2400 m a causa de la possibilitat
de plaques i també a la resta d’indrets durant les hores de màxima insolació per la possibilitat d’allaus
de fusió. A la resta de cotes i de franja horària 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
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 oriental

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
Ter-Freser

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

Perafita-Puigpedrós

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

Vessant Nord del CadíMoixeró

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

Prepirineu

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

Distribució del mantell nival
La insolació d’altes temperatures fan que dia a dia el gruix de neu vagi minvant a les solanes. Les
crostes mantenen la neu a les obagues on l’efecte del sol encara no hi incideix prou. El mantell és
present per sobre de 1200 metres en obagues i de 1600 metres en vessants assolellats, esquiable
per sobre de 1700 metres en obagues i de 1900 metres a les solanes. Els gruixos estan clarament per
sobre de la mitjana a tot el Pirineu oriental, oscil•lant entre 70-130 centímetres a tots els sectors. Al
Ter-Freser als lloms i carenes hi aflora el terra degut al vent de dies passats i hi ha sobreacumulacions
en est.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 13/03/2014
En aquest període de calma la neu s’ha anat transformant. A les solanes (est, sud i oest) però també
a les obagues de cotes baixes la neu s’humiteja amb la insolació i les altes temperatures. Durant la
nit es desenvolupen crostes de regel que aguanten durant la nit-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 pot donar pas a caigudes espontànies d’allaus de
fusió en pendents superiors als 35º que poden fins i tot assolir mida suficient per enterrar una persona,
sobretot en zones tipus trampa. Cal fer atenció a les solanes sota punts foscos com roques i arbres
ja que són els indrets més propicis a aquestes caigudes espontànies. També cal tenir molt en compte
les zones de canal, fondalades i peus de vessants on l’efecte de les allaus que s’hi puguin produir
poden tenir greus conseqüències en 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 oriental

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
Ter-Freser

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

Perafita-Puigpedrós

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

Vessant Nord del CadíMoixeró

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

Prepirineu

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

Distribució del mantell nival
La insolació d’altes temperatures fan que dia a dia el gruix de neu vagi minvant a les solanes. Les
crostes mantenen la neu a les obagues on l’efecte del sol encara no hi incideix prou. El mantell
és present per sobre de 1400 metres en obagues i de 1700-1800 metres en vessants assolellats,
esquiable per sobre de 1700 metres en obagues i de 1900 metres a les solanes. Els gruixos estan
clarament per sobre de la mitjana a tot el Pirineu oriental, oscil•lant entre 70-130 centímetres a tots
els sectors. Al Ter-Freser als lloms i carenes hi aflora el terra degut al vent de dies passats i hi ha
sobreacumulacions en est.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 14/03/2014
Continuem en un període dominat per processos de fusió regel. A les solanes (est, sud i oest) però
també a les obagues de cotes baixes la neu s’humiteja amb la insolació i les altes temperatures. Durant
la nit es desenvolupen crostes de regel que aguanten durant la nit-matinada i primeres hores del matí i
mantenen la neu estable. Al matí les crostes es transformen i la neu passa a ser humida superficialment
en els vessants sud, est i oest. Aquesta neu pesant pot donar pas a caigudes espontànies d’allaus de
fusió en pendents superiors als 35º que poden fins i tot assolir mida suficient per enterrar una persona,
sobretot en zones tipus trampa. Cal fer atenció a les solanes sota punts foscos com roques i arbres, així
com també les zones on observem fissures, ja que són els indrets més propicis a aquestes caigudes
espontànies. També cal tenir molt en compte les zones de canal, fondalades i peus de vessants on
l’efecte de les allaus que s’hi puguin produir poden tenir greus conseqüències en 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.
El proper butlletí s'emetrà el dia 14/03/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

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
Ter-Freser

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

Perafita-Puigpedrós

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

Vessant Nord del CadíMoixeró

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

Prepirineu

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

Distribució del mantell nival
La insolació d’altes temperatures fan que dia a dia el gruix de neu vagi minvant. El mantell és present
per sobre de 1400 metres en obagues i de 1700-1800 metres en vessants assolellats, esquiable per
sobre de 1700 metres en obagues i de 1900 metres a les solanes. Els gruixos estan per sobre de la
mitjana a tot el Pirineu oriental, oscil•lant entre 60-120 centímetres a tots els sectors. Al Ter-Freser als
lloms i carenes hi aflora el terra degut al vent de dies passats i hi ha sobreacumulacions en est.
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 dominat per
processos de fusió regel . A les solanes (est, sud i oest) però també a les obagues de cotes baixes
la neu s’humiteja amb la insolació i les altes temperatures. Durant la nit es desenvolupen crostes de
regel que aguanten durant la nit-matinada i primeres hores del matí i mantenen la neu estable. Al matí
les crostes es transformen i la neu passa a ser humida superficialment en els vessants sud, est i oest.
Aquesta neu pesant pot donar pas a caigudes espontànies d’allaus de fusió en pendents superiors
als 35º que poden fins i tot assolir mida suficient per enterrar una persona, sobretot en zones tipus
trampa. Cal fer atenció a les solanes sota punts foscos com roques i arbres, així com també les zones
on observem fissures, ja que són els indrets més propicis a aquestes caigudes espontànies. També
cal tenir molt en compte les zones de canal, fondalades i peus de vessants on l’efecte de les allaus que
s’hi puguin produir poden tenir greus conseqüències en 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 en indrets 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 oriental

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
Ter-Freser

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

Perafita-Puigpedrós

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

Vessant Nord del CadíMoixeró

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

Prepirineu

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

Distribució del mantell nival
La insolació i altes temperatures fan que dia a dia el gruix de neu vagi minvant. El mantell és present
per sobre de 1400 metres en obagues i de 1700-1800 metres en vessants assolellats, esquiable per
sobre de 1700 metres en obagues i de 1900 metres a les solanes. Els gruixos estan per sobre de la
mitjana a tot el Pirineu oriental, oscil•lant entre 60-120 centímetres a tots els sectors. Al Ter-Freser als
lloms i carenes hi aflora el terra degut al vent de dies passats i hi ha sobreacumulacions en est.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 17/03/2014
Les altes temperatures fan que els procesos de fusió regel siguin els predominants. Cada cop són més
probables les allaus de fusió en les hores centrals del dia i moments de forta insolació.A les solanes
(est, sud i oest) però també a les obagues de cotes baixes la neu s’humiteja amb la insolació i les altes
temperatures. Durant la nit es desenvolupen crostes de regel que aguanten durant la nit-matinada i
primeres hores del matí i mantenen la neu estable. Al matí les crostes es transformen i la neu passa
a ser humida superficialment en els vessants sud, est i oest. Aquesta neu pesant pot donar pas a
caigudes espontànies d’allaus de fusió en pendents superiors als 35º que poden fins i tot assolir mida
suficient per enterrar una persona, sobretot en zones tipus trampa. Cal fer atenció a les solanes sota
punts foscos com roques i arbres, així com també les zones on observem fissures, ja que són els
indrets més propicis a aquestes caigudes espontànies. També cal tenir molt en compte les zones de
canal, fondalades i peus de vessants on l’efecte de les allaus que s’hi puguin produir poden tenir greus
conseqüències en 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 en indrets 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 oriental

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
Ter-Freser

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

Perafita-Puigpedrós

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

Vessant Nord del Cadí-Moixeró

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

Prepirineu

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

Distribució del mantell nival
La insolació i altes temperatures fan que dia a dia el gruix de neu vagi minvant. El mantell és present per sobre
de 1500 metres en obagues i de 1800 metres en vessants assolellats, esquiable per sobre de 1700 metres
en obagues i de 1900 metres a les solanes. Els gruixos estan per sobre de la mitjana a tot el Pirineu oriental,
oscil•lant entre 50-110 centímetres a tots els sectors. Al Ter-Freser als lloms i carenes hi aflora el terra degut al
vent de dies passats i hi ha sobreacumulacions en est.
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. Les altes temperatures fan que els processos de fusió i regel siguin els predominants. Cada cop són més
probables les allaus de fusió en les hores centrals del dia i en moments de forta insolació. A les solanes (est, sud
i oest), però també a les obagues de cotes baixes la neu s’humiteja amb la insolació i les altes temperatures.
Durant la nit es desenvolupen crostes de regel que aguanten durant la nit-matinada i primeres hores del matí i
mantenen la neu estable. Al matí les crostes es transformen i la neu passa a ser humida superficialment en els
vessants assolellats. Aquesta neu pesant pot donar pas a caigudes espontànies d’allaus de fusió en pendents
superiors als 35 graus que poden fins i tot assolir mida suficient per enterrar una persona, sobretot en zones
tipus trampa. Cal fer atenció a les solanes sota punts foscos com roques i arbres, així com també les zones on
observem fissures, ja que són els indrets més propicis a aquestes caigudes espontànies. També cal tenir molt
en compte les zones de canal, fondalades i peus de vessants on l’efecte de les allaus que s’hi puguin produir
poden tenir greus conseqüències en 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 de
vent 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
indrets 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 oriental

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
Ter-Freser

MODERAT (2) en hores diürnes. FEBLE (1) a la resta.

Perafita-Puigpedrós

MODERAT (2) en hores diürnes. FEBLE (1) a la resta.

Vessant Nord del CadíMoixeró

MODERAT (2) en hores diürnes. FEBLE (1) a la resta.

Prepirineu

MODERAT (2) en hores diürnes. FEBLE (1) a la resta.

Distribució del mantell nival
La insolació i altes temperatures fan que dia a dia el gruix de neu vagi minvant. El mantell és present
per sobre de 1500 metres en obagues i de 1800 metres en vessants assolellats, esquiable per sobre
de 1700 metres en obagues i de 2000 metres a les solanes. Els gruixos estan per sobre de la mitjana
a tot el Pirineu oriental, oscil•lant entre 50-100 centímetres a tots els sectors. Al Ter-Freser als lloms i
carenes hi aflora el terra degut al vent de dies passats i hi ha sobreacumulacions en est.
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. 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 gran part de la
jornada, FEBLE (1) de matinada.
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 oriental

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
Ter-Freser

MODERAT (2) en hores diürnes. FEBLE (1) durant la resta.

Perafita-Puigpedrós

MODERAT (2) en hores diürnes. FEBLE (1) durant la resta.

Vessant Nord del CadíMoixeró

MODERAT (2) en hores diürnes. FEBLE (1) durant la resta.

Prepirineu

MODERAT (2) en hores diürnes. FEBLE (1) durant la resta.

Distribució del mantell nival
La insolació i altes temperatures fan que dia a dia el gruix de neu vagi minvant a ritme propi de finals
d’abril (fins a 5 centímetres per dia). El mantell és present per sobre de 1500 metres en obagues i
de 1800 metres en vessants assolellats, esquiable per sobre de 1700 metres en obagues i de 2000
metres a les solanes. Els gruixos estan per sobre de la mitjana a tot el Pirineu oriental, oscil•lant entre
50-100 centímetres a tots els sectors. Al Ter-Freser als lloms i carenes hi aflora el terra degut al vent
de dies passats i hi ha sobreacumulacions en est.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 20/03/2014
Les temperatures han baixat molt lleugerament, però encara són notablement superiors a les normals,
amb valors positius durant la nit fins als cims. Les temperatures es mantindran similars avui dimecres
i demà dijous i continuarà havent un regel feble de nit, si aquestes són serenes. 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. 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 gran part de la jornada, FEBLE (1) de matinada.
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 oriental

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
Ter-Freser

MODERAT (2) en hores diürnes. FEBLE (1) durant la resta.

Perafita-Puigpedrós

MODERAT (2) en hores diürnes. FEBLE (1) durant la resta.

Vessant Nord del CadíMoixeró

MODERAT (2) en hores diürnes. FEBLE (1) durant la resta.

Prepirineu

MODERAT (2) en hores diürnes. FEBLE (1) durant la resta.

Distribució del mantell nival
La insolació i altes temperatures fan que dia a dia el gruix de neu vagi minvant a ritme propi de finals
d’abril (fins a 5 centímetres per dia). El mantell és present per sobre de 1500 metres en obagues i
de 1800 metres en vessants assolellats, esquiable per sobre de 1700 metres en obagues i de 2000
metres a les solanes. Els gruixos estan per sobre de la mitjana a tot el Pirineu oriental, oscil•lant entre
50-100 centímetres a tots els sectors. Al Ter-Freser als lloms i carenes hi aflora el terra degut al vent
de dies passats i hi ha sobreacumulacions en est.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 21/03/2014
Les temperatures segueixen baixant lleugerament, especialment a les nocturnes, però encara són
superiors a les normals; la matinada de dijous hi ha hagut valors sota zero per sobre de 2200
metres. Les temperatures es mantindran similars avui dijous i demà divendres; possiblement el regel
nocturn sigui feble ja que la humitat serà alta i hi haurà nuvolositat. 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. 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 gran part de la jornada, FEBLE (1) de matinada.
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 oriental

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
Ter-Freser

MODERAT (2).

Perafita-Puigpedrós

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

Vessant Nord del CadíMoixeró

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

Prepirineu

MODERAT (2).

Distribució del mantell nival
El mantell és present per sobre de 1600 metres en obagues i de 1800 metres en vessants assolellats,
esquiable per sobre de 1700 metres en obagues i de 2000 metres a les solanes. Els gruixos estan per
sobre de la mitjana a tot el Pirineu oriental, oscil•lant entre 50-100 centímetres a tots els sectors. Al
Ter-Freser als lloms i carenes hi aflora el terra degut al vent de dies passats i hi ha sobreacumulacions
en est.
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. El perill d’allaus
augmentarà a MARCAT (3) al llarg de les hores, especialment demà dissabte, a les canals del CadíMoixeró i al Perafita-Puigpedrós on les allaus poden ser de mida mitjana, amb capacitat de trencar
arbres petits o colgar un grup de persones. A la resta el perill serà MODERAT (2); les allaus seran
petites però augmenta la probabilitat.
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 amb 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 oriental

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
Ter-Freser

MODERAT (2)

Perafita-Puigpedrós

MARCAT (3) dissabte, MODERAT (2) a partir de diumenge

Vessant Nord del CadíMoixeró

MARCAT (3) dissabte, MODERAT (2) a partir de diumenge

Prepirineu

MODERAT (2).

Distribució del mantell nival
El mantell és present per sobre de 1600 metres en obagues i de 1800 metres en vessants assolellats,
esquiable per sobre de 1700 metres en obagues i de 2000 metres a les solanes. Els gruixos estan per
sobre de la mitjana a tot el Pirineu oriental, oscil•lant entre 50-100 centímetres a tots els sectors. Al
Ter-Freser als lloms i carenes hi aflora el terra degut al vent de dies passats i hi ha sobreacumulacions
en est.
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. 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 afavorirà l’estabilització de la neu vella per encrostament.
Per contra, les nevades, minses, que s’esperen per a demà a la tarda, acompanyades de vent de
nord, podran formar alguna placa aïllada en vessants orientats al sud. El perill d’allaus es manté en
MARCAT (3) durant avui dissabte, a les canals del Cadí-Moixeró i al Perafita-Puigpedrós on les allaus
poden ser de mida mitjana, amb capacitat de trencar arbres petits o colgar un grup de persones. A
la resta el perill serà MODERAT (2), doncs les allaus seran més petites. A partir de demà diumenge
i especialment dilluns el perill passarà a MODERAT (2) a tots els sectors gràcies a l’estabilització per
encrostament del mantell.
Predicció meteorològica per mitjà termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
El marcat descens de temperatures previst estabilitzarà el conjunt del mantell. Evolució del perill: EN
DESCENS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 24/03/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

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
Ter-Freser

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

Perafita-Puigpedrós

MODERAT (2).

Vessant Nord del CadíMoixeró

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

Prepirineu

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

Distribució del mantell nival
El mantell és present per sobre de 1600 metres en obagues i de 1700 metres en vessants assolellats,
esquiable per sobre de 1700 metres en obagues i de 1800 metres a les solanes al Perafita-Puigpedrós;
a la resta el mantell és present per sobre de 1700 metres en obagues i esquiable per sobre de 1800
metres, als vessants assolellats el mantell és present per sobre de 2000 metres, esquiable per sobre
de 2200 metres. Els gruixos estan per sobre de la mitjana a tot el Pirineu oriental, oscil•lant entre
50-100 centímetres a tots els sectors. Al Ter-Freser als lloms i carenes hi aflora el terra degut al vent
de dies passats i hi ha sobreacumulacions en est.
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 2300 metres fins a fons de vall (en
general, entre 10-15 litres per metre quadrat) amb vent del nord-oest i transport de neu. Diumenge,
quasi no va nevar, però va seguir bufant vent de nord-oest amb transport de neu; arreu les temperatures
van ser força baixes (entre -11º i -5ºC a 2200 metres). Arreu s’han format petites plaques de vent
per sobre de 2200 metres, més abundants i gruixudes al Perafita-Puigpedrós. Avui dilluns al vespre
creuarà un nou front que produirà xàfecs de neu. Les plaques de vent descansen sobre neu seca i
poc cohesiva, amb molta neu granulada, 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
formaran puntualment noves plaques de vent sota colls i carenes; això fa augmentar lleugerament el
perill d’allaus a tots els sectors per sobre de 2200 metres. El perill d’allaus es manté en MODERAT (2)
per sobre de 2200 metres i FEBLE (1) per sota; al Perafita-Puigpedrós la major presència de plaques
de vent fa mantenir un perill MODERAT (2) generalitzat.
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 oriental

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
Ter-Freser

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

Perafita-Puigpedrós

MODERAT (2).

Vessant Nord del CadíMoixeró

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

Prepirineu

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

Distribució del mantell nival
El mantell és present per sobre de 1700 metres en obagues i de 1800 metres en vessants assolellats,
esquiable per sobre de 1800 metres en obagues i de 1900 metres a les solanes al Perafita-Puigpedrós
i a les canals del Cadí-Moixeró. Al Prepirineu i al Ter-Freser, el mantell és present per sobre de 1700
metres en obagues i esquiable per sobre de 1800 metres, als vessants assolellats el mantell és present
per sobre de 2000 metres, esquiable per sobre de 2200 metres. Els gruixos estan per sobre de la
mitjana a tot el Pirineu oriental, oscil•lant entre 50-100 centímetres a tots els sectors. Al Ter-Freser als
lloms i carenes hi aflora el terra degut al vent de dies passats i hi ha sobreacumulacions en est.
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, sobretot en orientacions entre est i sud. La matinada de dimarts ha començat a nevar (1-5
centímetres que se sumen als 5-10 centímetres del cap de setmana); la nevada es pot intensificar
avui dimarts a la tarda a tots els sectors, especialment al límit nord del Perafita-Puigpedrós i del TerFreser. El perill d’allaus es manté en MODERAT (2) per sobre de 2200 metres i FEBLE (1) per sota,
ja que la major part de la neu ventada s’acumula damunt del terra per sota d’aquesta cota; al PerafitaPuigpedrós la major presència de plaques de vent fa mantenir un perill MODERAT (2) generalitzat,
que podria augmentar a MARCAT (3) demà dimecres.
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 oriental

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
Ter-Freser

MODERAT (2).

Perafita-Puigpedrós

MODERAT (2).

Vessant Nord del CadíMoixeró

MODERAT (2).

Prepirineu

MODERAT (2).

Distribució del mantell nival
El mantell és present per sobre de 800, però és esquiable per sobre de 1800 metres en obagues i
de 1900 metres a les solanes al Perafita-Puigpedrós, a les canals del Cadí-Moixeró i al Ter-Freser.
Al Prepirineu el mantell és present per sobre de 1700 metres en obagues i esquiable per sobre de
1800 metres, als vessants assolellats el mantell és present per sobre de 2000 metres, esquiable per
sobre de 2200 metres. Els gruixos estan per sobre de la mitjana a tot el Pirineu oriental, oscil•lant
entre 50-100 centímetres a tots els sectors. Al Ter-Freser als lloms i carenes hi aflora el terra degut
al vent de dies passats.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 27/03/2014
Un nou episodi de vent fort de component nord amb nevades febles va començar dilluns al vespre
(5-15 centímetres de neu recent), que s’afegeix a les nevades del cap de setmana (1-5 centímetres).
Durant aquests dies hi ha hagut transport de neu per vent de component nord. Per sota d’aquesta neu
ventada hi ha crostes de regel, i força neu granulada entre ambdues capes; a cotes altes hi ha algunes
capes febles de facetes. Aquesta estructura és inestable i afavoreix les allaus de placa. Avui dimecres
es mantenen nevades febles al Perafita-Puigpedrós i nord del Ter-Freser amb torb. El perill es manté
en MODERAT (2), ja que hi ha plaques de vent localitzades sota colls i carenes orientades entre est
i sud, però són força 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 plaques de vent en obagues. Evolució del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 27/03/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

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
Ter-Freser

MODERAT (2).

Perafita-Puigpedrós

MODERAT (2).

Vessant Nord del CadíMoixeró

MODERAT (2).

Prepirineu

MODERAT (2).

Distribució del mantell nival
El mantell és present per sobre de 1600-1700 metres, però és esquiable per sobre de 1800
metres en obagues i de 1900 metres a les solanes. Els gruixos estan per sobre de la mitjana
a tot el Pirineu oriental, oscil•lant entre 50-100 centímetres a tots els sectors, mentre que al
Ter-Freser els gruixos són més propers a la mitjana, ja que el vent i la fusió han fet disminuir
força el mantell, amb moltes discontinuïtats a cotes altes.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 28/03/2014
S’ha acabat l’episodi de nevades que va començar dissabte. 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. A tots els sectors el perill
d’allaus és MODERAT (2) per sobre de 2000 metres especialment al Perafita-Puigpedrós i
extrem nord del Ter-Freser. Per sota de 2000 metres el perill és FEBLE (1), ja que el mantell
està força encrostat. On no afecta massa el vent, com les canals del Cadí-Moixeró, hi ha neu
recent seca sobre les crostes antigues.
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,
encara que de moment sense nevades. Les plaques de vent s’aniran endurint i estabilitzant.
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 28/03/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

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
Ter-Freser

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

Perafita-Puigpedrós

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

Vessant Nord del CadíMoixeró

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

Prepirineu

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

Distribució del mantell nival
El mantell és present per sobre de 1600-1700 metres, però és esquiable per sobre de 1800 metres
en obagues i de 1900 metres a les solanes. Els gruixos estan per sobre de la mitjana a tot el Pirineu
oriental, oscil•lant entre 50-100 centímetres a tots els sectors, mentre que al Ter-Freser els gruixos
són més propers a la mitjana, ja que el vent i la fusió han fet disminuir força el mantell, amb moltes
discontinuïtats a cotes altes. Al Ter-Freser el mantell és continu en nord per sobre d’uns 2000 metres
i en sud per sobre de 2200 metres.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 29/03/2014
Dimecres es va acabar l’episodi de nevades amb vents forts de nord que va començar dissabte. 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. A tots els sectors el perill d’allaus és
MODERAT (2) per sobre de 2000 metres especialment al Perafita-Puigpedrós i extrem nord del TerFreser. Per sota de 2000 metres el perill és FEBLE (1), ja que el mantell està força encrostat. On
no afecta massa el vent, com les canals del Cadí-Moixeró, hi ha neu recent seca sobre les crostes
antigues. Sembla que demà dissabte, la situació no variarà massa, en tot cas, cap a un humitejament
superficialment de la neu, a l’espera d’algunes nevades per diumenge.
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. Caldrà estar atents a les possibles nevades
de diumenge, sobretot al Ter-Freser i Prepirineu. 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 oriental

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
Ter-Freser

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

Perafita-Puigpedrós

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

Vessant Nord del CadíMoixeró

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

Prepirineu

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

Distribució del mantell nival
El mantell és present per sobre de 1600-1700 metres, però és esquiable per sobre de 1800 metres
en obagues i de 1900 metres a les solanes. Els gruixos estan per sobre de la mitjana a tot el Pirineu
oriental, oscil•lant entre 50-100 centímetres a tots els sectors, mentre que al Ter-Freser els gruixos
són més propers a la mitjana, ja que el vent i la fusió han fet disminuir força el mantell, amb moltes
discontinuïtats a cotes altes. Al Ter-Freser el mantell és continu en nord per sobre d’uns 2000 metres
i en sud per sobre de 2200 metres.
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. Avui dissabte, a 2300 metres les mínimes han voltat els -4 graus i han caigut quatre flocs
a punts del Prepirineu. A tots els sectors, avui dissabte el perill d’allaus és MODERAT (2) per sobre de
2000 metres especialment al Perafita-Puigpedrós i extrem nord del Ter-Freser. Hi ha petites i locals
plaques de vent antigues sota colls i carenes orientades a est i sud que localment encara són encara
fràgils. Per sota de 2000 metres el perill és FEBLE (1), ja que el mantell està força encrostat. Fins
diumenge la situació no canviarà, quan es preveu que nevi per sobre dels 2000 metres. A cotes altes
es formaran petites plaques de vent en orientacions nord, i poden tenir un lligam pobre amb el mantell,
ja que a les obagues a cota alta la neu localment encara té poca cohesió i també s’ha format una mica
de gebre en les darreres nits, especialment a les canals del Cadí i al Prepirineu. El perill augmentarà
a MARCAT (3) diumenge, en cas que s’acumulin uns 20-30 centímetres de neu recent.
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 oriental

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
Ter-Freser

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

Perafita-Puigpedrós

MODERAT (2) per sobre 2500 metres i FEBLE (1) a la resta.

Vessant Nord del CadíMoixeró

MODERAT (2) per sobre 2500 metres i FEBLE (1) a la resta.

Prepirineu

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

Distribució del mantell nival
El mantell és present per sobre de 1700-1800 metres, però és esquiable per sobre de 1900 metres
en obagues i de 2000-2100 metres a les solanes. Els gruixos estan per sobre de la mitjana a tot el
Pirineu oriental, oscil•lant entre 50-100 centímetres a tots els sectors, mentre que al Ter-Freser els
gruixos són més propers a la mitjana, ja que el vent i la fusió han fet disminuir força el mantell, amb
moltes discontinuïtats a cotes altes. Al Ter-Freser el mantell és continu en nord per sobre d’uns 2100
metres i en sud per sobre de 2300 metres.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 01/04/2014
Finalment les precipitacions que es van donar el diumenge han estat molt menors al previst,
especialment al Ter-Freser on no s’han superat els 10 mm de precipitació i la única afecció de la
pluja-neu ha estat afeixugar o fondre la ja existent a cotes baixes i crear alguna petita placa sota
colls i carenes. Al Prepirineu la situació ha estat molt similar. En aquests dos sectors la neu és força
estable excepte sota colls i carenes en orientacions nord on hi poden haver petites plaques de vent
que poden caure al pas d’un grup de persones, per aquest motiu el perill és FEBLE (1) arreu, excepte
sota colls i carenes on és MODERAT (2). Al Perafita-Puigpedrós i a la vessant nord del Cadí Moixeró
les precipitacions han acumulant entre 15-25 mm de precipitació en forma de pluja o neu molt humida.
Amb el vent, s’han format petites plaques per sobre dels 2500 metres en orientacions obagues. Poden
arribar a caure pel pas d’un grup de persones i poden arribar a enterrar una persona. El perill és
MODERAT (2) per sobre dels 2500 m per la presència de plaques, per sota i a la resta d’orientacions
la neu està ben assentada i 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
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 oriental

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
Ter-Freser

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

Perafita-Puigpedrós

MODERAT (2) per sobre 2500 metres i FEBLE (1) a la resta.

Vessant Nord del CadíMoixeró

MODERAT (2) per sobre 2500 metres i FEBLE (1) a la resta.

Prepirineu

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

Distribució del mantell nival
L’augment de la temperatura i l’ambient humit fan que cada dia reculi el mantell. Des del cap de
setmana la neu va disminuint a raó de 5 -10 cm per dia. A més la cota de neu al terra va pujant.
Actualment, el mantell és present per sobre de 1700-1800 metres, però és esquiable per sobre de 1900
metres en obagues i de 2000-2100 metres a les solanes. Els gruixos estan per sobre de la mitjana a
tot el Pirineu oriental, oscil•lant entre 40-100 centímetres a tots els sectors, mentre que al Ter-Freser
els gruixos són més propers a la mitjana, ja que el vent i la fusió han fet disminuir força el mantell, amb
moltes discontinuïtats a cotes altes. Al Ter-Freser el mantell és continu en nord per sobre d’uns 2100
metres i en sud per sobre de 2300 metres.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 02/04/2014
El mantell en general no presenta actualment massa inestabilitat. Al Ter-Freser i al Prepirineu es manté
alguna petita placa sota colls i carenes susceptible a caure al pas d’un grup de persones. Allà on la
neu no està placada es pot fondre superficialment per l’efecte de la calor i donar lloc a alguna purga
de neu humida que pot tenir efecte sobre la gent en terreny trampa - enterrament en canals i zones
deprimides, caigudes en zona de barranc etc. En aquests dos sectors el perill és FEBLE (1) arreu,
excepte sota colls i carenes on és MODERAT (2). Al Perafita-Puigpedrós i a la vessant nord del Cadí
Moixeró es van formar petites plaques per sobre dels 2500 metres en orientacions obagues. Poden
arribar a caure pel pas d’un grup de persones i poden arribar a enterrar una persona. D’altra banda
fora de les plaques la neu es pot humitejar força i donar lloc a petites allaus de fusió que poden arribar
a colgar una persona a les cotes mitges i baixes. El perill d’allaus al Perafita-Puigpedrós i a la Vessant
nord del Cadí-Moixeró és MODERAT (2) per sobre dels 2500 metres, MODERAT (2) a la resta. 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
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

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
Ter-Freser

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

Perafita-Puigpedrós

MARCAT (3).

Vessant Nord del CadíMoixeró

MARCAT (3).

Prepirineu

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

Distribució del mantell nival
Des del cap de setmana la neu va disminuint a raó de 5 -10 cm per dia. A més la cota de neu al terra
va pujant. Actualment, el mantell és esquiable per sobre de 1900 metres en obagues i de 2000-2100
metres a les solanes. Els gruixos estan per sobre de la mitjana a tot el Pirineu oriental, oscil•lant entre
40-100 centímetres a tots els sectors, mentre que al Ter-Freser els gruixos són més propers a la
mitjana, ja que el vent i la fusió van fer disminuir força el mantell, i presenta discontinuïtats a cotes altes.
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
Amb les pluges que van venint de sud i oest la situació del mantell al Pirineu Oriental anirà estabilitzantse. D’una banda les precipitacions en forma de pluja donaran pas a allaus de fusió per sota dels
2100-2200 metres. Aquestes afectaran totes les cotes però preferentment les nord donat que són les
que tenen inicialment més disponibilitat de neu. Les allaus de fusió seran de mida suficient per enterrar
una persona. Aquesta situació de fusió serà més problemàtica al Perafita-Puigpedrós i a la Vessant
nord del Cadí-Moixeró donat que és on hi ha més disponibilitat de neu. A tots els sectors, amb el vent
del sud previst, es formaran noves plaques de vent en nord, nord-est, nord-oest i oest sobre les ja
existents. Podran caure al pas d’un sol esquiador i la mida serà suficient per enterrar una persona. El
gir de vent cap a nord durant la nit de dijous passarà a formar plaques en sud. Al Perafita-Puigpedrós i
a la Vessant nord del Cadí-Moixeró el perill és MARCAT (3). Al Prepirineu i al Ter-Freser el perill anirà
augmentant progressivament de MODERAT (2) a 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
a les 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 oriental

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
Ter-Freser

MARCAT (3).

Perafita-Puigpedrós

MARCAT (3).

Vessant Nord del CadíMoixeró

MARCAT (3).

Prepirineu

MARCAT (3).

Distribució del mantell nival
Actualment, el mantell és esquiable per sobre de 1900-2000 metres en obagues i de 2000-2200 metres
a les solanes. Els gruixos estan per sobre de la mitjana a tot el Pirineu oriental, oscil•lant entre 40-100
centímetres a tots els sectors, mentre que al Ter-Freser els gruixos són més propers a la mitjana, ja
que el vent i la fusió van fer disminuir força el mantell, i presenta discontinuïtats a cotes altes. 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 04/04/2014
Ahir es van donar precipitacions que han acumulat fins a 30-40 mm de precipitació amb cota de neu
voltant els 2200 metres i fins i tot fins dalt dels cims. Avui ha de continuar precipitant però amb el
descens de la cota de neu al final del dia amb el gir de vent cap a nord. En aquestes condicions
es manté encara la situació d’allaus de fusió sobretot a cotes mitges i baixes a tots els sectors. Les
allaus de fusió seran de mida suficient per enterrar una persona. Aquesta situació de fusió serà més
problemàtica al Perafita-Puigpedrós i a la Vessant nord del Cadí-Moixeró donat que és on hi ha més
disponibilitat de neu. A cotes altes, a més s’estan formant noves plaques de vent en nord, nord-est,
nord-oest i oest sobre les ja existents. Podran caure al pas d’un sol esquiador i la mida serà suficient
per enterrar una persona. El gir de vent cap a nord durant la nit passarà a formar plaques en sud. A
tots els sectors el perill d’allaus 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
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 oriental

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
Ter-Freser

MARCAT (3).

Perafita-Puigpedrós

MARCAT (3).

Vessant Nord del CadíMoixeró

MARCAT (3).

Prepirineu

MARCAT (3).

Distribució del mantell nival
El mantell és esquiable per sobre de 1800 metres en obagues i dels 1900 metres a les solanes. Els
gruixos estan per sobre de la mitjana a tot el Pirineu oriental, oscil•lant entre 60-150 centímetres a tots
els sectors. Les sobreacumulacions més destacables es troben sota colls i carenes en sud i est.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 05/04/2014
Les pluges i nevades d’aquests darrers dies, han acumulat entre 50-80 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. Amb els gruixos de neu recent humida acumulats i amb l’ascens de la temperatures i la
insolació, s’espera que continuïn caient allaus de neu humida de forma espontània en pendents > 30º
tant avui com demà. 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 oriental

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
Ter-Freser

MARCAT (3).

Perafita-Puigpedrós

MARCAT (3).

Vessant Nord del CadíMoixeró

MARCAT (3).

Prepirineu

MARCAT (3).

Distribució del mantell nival
El mantell és esquiable per sobre de 1800 metres en obagues i dels 1900 metres a les solanes. Els
gruixos estan per sobre de la mitjana a tot el Pirineu oriental, oscil•lant entre 60-150 centímetres a tots
els sectors. Les sobreacumulacions més destacables es troben sota colls i carenes en sud i est.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 07/04/2014
Les pluges i nevades d’aquests darrers dies, han acumulat entre 50-80 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. Amb els gruixos de neu recent humida acumulats i amb l’ascens de la temperatures i la
insolació, s’espera que continuïn caient allaus de neu humida de forma espontània en pendents > 30º
tant avui com demà. 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 oriental

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
Ter-Freser

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

Perafita-Puigpedrós

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

Vessant Nord del CadíMoixeró

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

Prepirineu

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

Distribució del mantell nival
El mantell és esquiable per sobre de 1900 metres en obagues i dels 2000 metres a les solanes. Els
gruixos estan per sobre de la mitjana a tot el Pirineu oriental, oscil•lant entre 60-150 centímetres a tots
els sectors. Les sobreacumulacions més destacables es troben sota colls i carenes en sud i est.
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 oriental

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
Ter-Freser

MARCAT (3).

Perafita-Puigpedrós

MARCAT (3).

Vessant Nord del CadíMoixeró

MARCAT (3).

Prepirineu

MARCAT (3).

Distribució del mantell nival
Amb la fusió la neu va reculant i els gruixos minven a raó de 5-10 cm per dia. El mantell és esquiable
per sobre de 1900 metres en obagues i dels 2000 metres a les solanes. Els gruixos estan per sobre
de la mitjana a tot el Pirineu oriental, oscil•lant entre 50-140 centímetres a tots els sectors. Les
sobreacumulacions més destacables es troben sota colls i carenes en sud i est.
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 13ºC a 2200 metres.
Avui s’esperen pluges a la tarda fins pràcticament dalt dels cims i demà, a més, les temperatures
continuaran pujant però ja amb un ambient més assolellat. En aquestes condicions, el mantell ja de
per si molt humit i pesat, es mantindrà igual o encara més pesat i dens. Tenint en compte 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

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

- 123 / 156 -

1 /1

Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

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
Ter-Freser

MARCAT (3).

Perafita-Puigpedrós

MARCAT (3).

Vessant Nord del CadíMoixeró

MARCAT (3).

Prepirineu

MARCAT (3).

Distribució del mantell nival
Amb la fusió la neu va reculant i els gruixos minven a raó de 5-10 cm per dia. El mantell és esquiable
per sobre de 1900 metres en obagues i dels 2000 metres a les solanes. Els gruixos estan per sobre
de la mitjana a tot el Pirineu oriental, oscil•lant entre 50-140 centímetres a tots els sectors. Les
sobreacumulacions més destacables es troben sota colls i carenes en sud i est.
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 oriental

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
Ter-Freser

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

Perafita-Puigpedrós

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

Vessant Nord del CadíMoixeró

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

Prepirineu

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

Distribució del mantell nival
Amb la fusió la neu va reculant i els gruixos minven a raó de 5-7 cm per dia. El mantell és esquiable per
sobre de 1900 metres en obagues i dels 2000-2100 metres a les solanes. A les obagues els gruixos
estan per sobre de la mitjana a tot el Pirineu oriental, oscil•lant entre 40-130 centímetres a tots els
sectors, però a les solanes la fusió s’està avançant en aquest principi abril i els gruixos estan disminuint
ràpidament. Les sobreacumulacions més destacables es troben sota colls i carenes en sud i est.
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. Avui dijous de
matinada, el mantell s’ha encrostat superficialment, però durant el matí torna a estovar-se per la
insolació; 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 oriental

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
Ter-Freser

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

Perafita-Puigpedrós

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

Vessant Nord del Cadí-Moixeró

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

Prepirineu

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

Distribució del mantell nival
Amb la fusió la neu va reculant i els gruixos minven a raó de 5-7 cm per dia. El mantell és esquiable per sobre
de 1900 metres en obagues i dels 2000-2100 metres a les solanes. A les obagues els gruixos estan per sobre
de la mitjana a tot el Pirineu oriental, oscil•lant entre 40-130 centímetres a tots els sectors, però a les solanes la
fusió s’està avançant en aquest principi d’abril i els gruixos estan disminuint ràpidament. Les sobreacumulacions
més destacables es troben sota colls i carenes en sud i est.
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, tan a solanes com obagues. 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. 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 oriental

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
Ter-Freser

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

Perafita-Puigpedrós

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

Vessant Nord del Cadí-Moixeró

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

Prepirineu

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. El mantell és esquiable
per sobre de 1900 metres en obagues i dels 2000-2100 metres a les solanes. A les obagues els gruixos estan
per sobre de la mitjana a tot el Pirineu oriental, oscil•lant entre 40-120 centímetres a tots els sectors, però a
les solanes la fusió s’està avançant en aquest principi d’abril i els gruixos estan disminuint ràpidament. Les
sobreacumulacions més destacables es troben sota colls i carenes en sud i est.
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 (5-20 litres per metre quadrat)
amb cota de neu a 2600 metres. Les temperatures han baixat i ja s’han fregat els zero graus a 2400 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 2600 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 oriental

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
Ter-Freser

MODERAT (2), FEBLE (1) al matí.

Perafita-Puigpedrós

MODERAT (2), FEBLE (1) al matí.

Vessant Nord del CadíMoixeró

MODERAT (2), FEBLE (1) al matí.

Prepirineu

MODERAT (2), FEBLE (1) al matí.

Distribució del mantell nival
El gruix del mantell nival segueix minvant per la fusió, entre 5-8 centímetres per dia. El mantell és
esquiable per sobre de 1900 metres en obagues i dels 2100-2200 metres a les solanes. A les obagues
els gruixos estan per sobre de la mitjana a tot el Pirineu oriental, oscil•lant entre 40-110 centímetres
a tots els sectors, però a les solanes la fusió està força avançada i els gruixos estan disminuint
ràpidament. Les sobreacumulacions més destacables es troben sota colls i carenes en sud i est.
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. Dissabte
encara hi va haver xàfecs de tarda (1-5 litres per metre quadrat, de neu per sobre de 2500 metres),
però diumenge ja no. Les temperatures han baixat durant el cap de setmana; hi ha hagut regel del
mantell de matinada. 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. 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 oriental

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
Ter-Freser

MODERAT (2), FEBLE (1) al matí.

Perafita-Puigpedrós

MODERAT (2), FEBLE (1) al matí.

Vessant Nord del CadíMoixeró

MODERAT (2), FEBLE (1) al matí.

Prepirineu

MODERAT (2), FEBLE (1) al matí.

Distribució del mantell nival
El gruix del mantell nival segueix minvant per la fusió, entre 5-8 centímetres per dia. El mantell és
esquiable per sobre de 1900 metres en obagues i dels 2100-2200 metres a les solanes. A les obagues
els gruixos estan lleugerament per sobre de la mitjana a tot el Pirineu oriental, oscil•lant entre 40-110
centímetres a tots els sectors, però a les solanes la fusió està força avançada i els gruixos estan
disminuint ràpidament i ja són inferiors als habituals. Les sobreacumulacions més destacables es
troben sota colls i carenes en sud i est.
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 7 i 12 graus
a 2300 m i mínimes de dimarts entre 3 i 5 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. 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 oriental

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
Ter-Freser

MODERAT (2), FEBLE (1) al matí.

Perafita-Puigpedrós

MODERAT (2), FEBLE (1) al matí.

Vessant Nord del CadíMoixeró

MODERAT (2), FEBLE (1) al matí.

Prepirineu

MODERAT (2), FEBLE (1) al matí.

Distribució del mantell nival
El gruix del mantell nival segueix minvant per la fusió, entre 5-8 centímetres per dia. El mantell és
esquiable per sobre de 1900 metres en obagues i dels 2100-2200 metres a les solanes. A les obagues
els gruixos estan lleugerament per sobre de la mitjana a tot el Pirineu oriental, oscil•lant entre 40-100
centímetres a tots els sectors, però a les solanes la fusió està força avançada i els gruixos estan
disminuint ràpidament i ja són inferiors als habituals. Les sobreacumulacions més destacables es
troben sota colls i carenes en sud i est.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 17/04/2014
Continua la situació de cels serens amb creixement d’algunes nuvolades a migdia; ahir dimarts hi
va haver alguns xàfecs amb tempesta al Prepirineu (al Port del Comte 2 litres per metre quadrat,
en forma d’aigua fins als cims). El mantell ja porta força dies en procés de fusió de dia i regel de
nit. Les temperatures van pujar ahir dimarts (màximes entre 9 i 13 graus a 2300 m i mínimes d’avui
dimecres entre 4 i 5 graus). El mantell al matí es troba encrostat en superfície per regel. 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. 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 oriental

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
Ter-Freser

MODERAT (2), FEBLE (1) al matí.

Perafita-Puigpedrós

MODERAT (2), FEBLE (1) al matí.

Vessant Nord del CadíMoixeró

MODERAT (2), FEBLE (1) al matí.

Prepirineu

MODERAT (2), FEBLE (1) al matí.

Distribució del mantell nival
El gruix del mantell nival segueix minvant per la fusió, entre 5-8 centímetres per dia. El mantell
és esquiable per sobre de 1900 metres en obagues i dels 2100-2200 metres a les solanes, amb
discontinuïtats fins als cims. A les obagues els gruixos estan lleugerament per sobre de la mitjana
a tot el Pirineu oriental, oscil•lant entre 40-100 centímetres a tots els sectors, però a les solanes la
fusió està força avançada i els gruixos estan disminuint ràpidament i ja són inferiors als habituals. Les
sobreacumulacions més destacables es troben sota colls i carenes en sud i est.
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 12 graus a 2300 m i mínimes d’avui dijous sense canvis, entre 4 i 5 graus). El mantell al
matí es troba encrostat en superfície per regel. 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. 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 oriental

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
Ter-Freser

MODERAT (2).

Perafita-Puigpedrós

MODERAT (2).

Vessant Nord del Cadí-Moixeró

MODERAT (2).

Prepirineu

MODERAT (2).

Distribució del mantell nival
La fusió del mantell s’ha frenat una mica respecte a dies passats (2-4 centímetres). El mantell és esquiable per
sobre de 1900 metres en obagues i dels 2200 metres a les solanes, amb discontinuïtats fins als cims. Degut a la
forta fusió del que portem d’abril, a les obagues els gruixos ja són els normals per l’època, oscil•lant entre 40-90
centímetres a tots els sectors, però a les solanes els gruixos són inferiors als habituals. Les sobreacumulacions
més destacables es troben sota colls i carenes en sud i est.
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 3 graus a 2300 metres) i hi ha hagut
regel. 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 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. 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 oriental

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
Ter-Freser

MODERAT (2).

Perafita-Puigpedrós

MODERAT (2).

Vessant Nord del CadíMoixeró

MODERAT (2).

Prepirineu

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. Degut a la forta
fusió del que portem d’abril, a les obagues els gruixos ja són els normals per l’època, oscil•lant entre
40-90 centímetres a tots els sectors, però a les solanes els gruixos són inferiors als habituals. Les
sobreacumulacions més destacables es troben sota colls i carenes en sud i est.
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 12 mm a tots els sectors. 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. 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 oriental

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
Ter-Freser

MODERAT (2).

Perafita-Puigpedrós

MODERAT (2).

Vessant Nord del CadíMoixeró

MODERAT (2).

Prepirineu

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. Els gruixos ja són els
normals per l’època, oscil•lant entre 40-90 centímetres a tots els sectors, però a les solanes els gruixos
són inferiors als habituals. Les sobreacumulacions més destacables es troben sota colls i carenes en
sud i est.
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 8 i 15 mm a tots els sectors,
puntualment fins a 26 mm al Cadí. De la mateixa manera que ahir dimarts, 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. 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. De cara a finals de demà dijous, s’iniciaran noves precipitacions
que deixaran neu recent a cotes altes. 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
Es preveu descens de la temperatura que progressivament anà estabilitzant la fusió a cotes baixes
però poden donar-se encara precipitacions en les àrees d’influència nord amb la possible formació de
petites plaques. Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEU AUGMENT.
El proper butlletí s'emetrà el dia 24/04/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

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
Ter-Freser

MODERAT (2) passant a MARCAT (3) divendres.

Perafita-Puigpedrós

MODERAT (2).

Vessant Nord del CadíMoixeró

MODERAT (2).

Prepirineu

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. Els gruixos ja són els
normals per l’època, oscil•lant entre 40-90 centímetres a tots els sectors, però a les solanes els gruixos
són inferiors als habituals. Les sobreacumulacions més destacables es troben sota colls i carenes en
sud i est.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 25/04/2014
Les altes temperatures i els xàfecs que dia rere dia s’han anat donant en els darrers dies, fan que
el mantell es mantingui humit i tou i amb altes temperatures. A més el regel nocturn degut a nits
humides i amb nuvolositat fan que el regel o bé sigui nul o bé poc efectiu per estabilitzar la neu. En
aquestes condicions la neu es va podrint i va desapareixent a cotes baixes i a la resta es mostra
en estat de fusió. Amb les pluges i xàfecs prevists per avui dijous a la nit continuarem amb la tònica
dels darrers dies: per sota dels 2300-2400 metres la neu 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.
Per sobre dels 2400-2500 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. Amb els descens de la temperatura el divendres, es
podrà iniciar progressivament una estabilització del mantell al final del dia a causa del regel. El perill
d’allaus és MODERAT (2) al Prepirineu, al Vessant nord del Cadí-Moixeró i al Perafita-Puigpedrós.
Al Ter-Freser és possible un increment del perill degut al les intenses precipitacions que es poden
donar la matinada de divendres. En cas que es compleixin aquests pronòstics el perill podria passar
a MARCAT (3) per la formació de plaques de vent a cotes altes que inicialment serien en vessants
obacs i progressivament, amb el vent del nord, se’n formarien 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.
Predicció meteorològica per mitjà termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
Es preveu una estabilització de la fusió. Evolució del perill: EN DESCENS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 25/04/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

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
Ter-Freser

MODERAT (2).

Perafita-Puigpedrós

MODERAT (2).

Vessant Nord del CadíMoixeró

MODERAT (2).

Prepirineu

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
Al Prepirineu és el sector amb més discontinuïtat del mantell nival. En general a tots els sectors el
mantell és present des dels 2200 metres. És discontinu fins als cims als vessants sud i en vessants
nord es presenta continu des dels 2400 m. Els gruixos han augmentat lleugerament amb les nevades
d’ahir i fins i tot hi ha una lleu enfarinada des dels 1800 metres però dura poc en estar dipositada
damunt del terra. Els gruixos ja són els normals per l’època, oscil•lant entre 40-90 centímetres a tots
els sectors, però a les solanes els gruixos són inferiors als habituals.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 26/04/2014
Ahir es van donar ruixats amb pedra i calamarsa al Ter-Freser. A la resta de sectors també es van
donar precipitacions que van acumular fins a 15 mm a 2200 metres. Aquestes nevades van venir
primer amb vent del sud però ja des d’ahir a la nit i fins avui pel matí està bufant intensament de nord.
A més amb aquest canvi de patró les temperatures han baixat. 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 i damunt de pedra i calamarsa. El vent està format, 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. Al Ter-Freser, al Perafita-Puigpedrós i al Vessant nord del
Cadí-Moixeró el perill és MODERAT (2). Al Prepirineu el mantell nival està molt clapejat i discontinu,
Localment en algun sector sobreacumulat obac i a arrecerat del vent, es pot desencadenar alguna
placa al pas d’un grup de persones. En aquest sector 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
Noves precipitacions pel cap de setmana. Evolució del perill: EN LLEU AUGMENT arreu excepte al
Prepirineu on és ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 25/04/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

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
Ter-Freser

MODERAT (2).

Perafita-Puigpedrós

MODERAT (2).

Vessant Nord del CadíMoixeró

MODERAT (2).

Prepirineu

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
El Prepirineu és el sector amb més discontinuïtat del mantell nival. En general a tots els sectors el
mantell és present des dels 2200 metres. És discontinu fins als cims als vessants sud i en vessants
nord es presenta continu des dels 2400 m. Els gruixos ja són els normals per l’època, oscil•lant entre
40-90 centímetres a tots els sectors, però a les solanes són inferiors als habituals.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 28/04/2014
Durant el dia d’ahir es van produir precipitacions febles amb vent fort de nord, especialment al TerFreser i Perafita-Puigpedrós, redistribuint la neu i formant plaques especialment localitzades sota colls
i carenes dels vessants sud. Les temperatures també van baixar notablement. Internament 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 s’ha encrostat superficialment. Per damunt de la neu vella, les
plaques de vent poden caure al pas d’un sol esquiador. Les orientacions més afectades són les sud
i est i les obagues arrecerades. En general aquestes plaques seran de mida petita, però suficient per
enterrar a una persona si el terreny és favorable. Demà diumenge a partir de migdia no es descarta
la caiguda de purgues de neu recent humida en vessants orientats a sud a causa de la radiació solar.
Al Ter-Freser, al Perafita-Puigpedrós i al Vessant nord del Cadí-Moixeró el perill és MODERAT (2). Al
Prepirineu el mantell nival està molt clapejat i discontinu. Localment en algun sector sobreacumulat
obac i a arrecerat del vent, es pot desencadenar alguna placa al pas d’un grup de persones. En aquest
sector 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
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 oriental

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
Ter-Freser

FEBLE (1).

Perafita-Puigpedrós

FEBLE (1).

Vessant Nord del CadíMoixeró

FEBLE (1).

Prepirineu

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
El Prepirineu és el sector amb més discontinuïtat del mantell nival. En general a tots els sectors el
mantell és present des dels 2200 metres. És discontinu fins als cims als vessants sud i en vessants
nord es presenta continu des dels 2300 m. Els gruixos ja són els normals per l’època, oscil•lant entre
40-80 centímetres a tots els sectors, però a les solanes són inferiors als habituals.
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 2500 metres. Va caure alguna nevada la tarda de dissabte
al Perafita-Puigpedrós i nord del Ter-Freser amb neu granulada per sobre de 2000 metres (1-7
centímetres) amb vents moderats de nord. Avui dilluns hi haurà creixement d’algunes nuvolades; les
mínimes han estat baixes amb valors entre -2 i -3 graus a 2300 metres, i les màximes seran positives
però es mantindran a ratlla. Per demà dimarts, el temps serà similar, amb núvols i clars i ambient fresc;
el procés predominant dilluns i dimarts serà el de fusió-regel a tots els sectors. En aquestes condicions,
al Perafita-Puigpedrós el vent ha format molt localment alguna placa de vent sota colls i carenes de
cotes altes, per sobre de la crosta marró molt endurida, que pot 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 sud i est i les obagues arrecerades. 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 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
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 / 156 -

1 /1

Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

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
Ter-Freser

FEBLE (1).

Perafita-Puigpedrós

FEBLE (1).

Vessant Nord del CadíMoixeró

FEBLE (1).

Prepirineu

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
El Prepirineu és el sector amb més discontinuïtat del mantell nival. En general a tots els sectors el
mantell és present des dels 2200 metres. És discontinu fins als cims als vessants sud i en vessants
nord es presenta continu des dels 2300 m. A cotes altes, la fusió s’ha mantingut a ratlla i els gruixos
no han baixat i són els normals per l’època, oscil•lant entre 40-80 centímetres a tots els sectors, però
a les solanes són inferiors als habituals degut a la forta fusió de principis d’abril.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 30/04/2014
Des del cap de setmana les temperatures són una mica baixes; ahir dilluns, a 2200 metres màximes
entre 3 i 6 graus i mínimes d’avui dimarts entre 1 i -1 graus. En aquestes condicions, al PerafitaPuigpedrós el vent amb les febles nevades de dies enrere ha format molt localment alguna placa de
vent sota colls i carenes de cotes altes, per sobre de la crosta marró molt endurida, que pot 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 sud i est i les
obagues arrecerades. 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 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
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 oriental

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
Ter-Freser

FEBLE (1).

Perafita-Puigpedrós

FEBLE (1).

Vessant Nord del CadíMoixeró

FEBLE (1).

Prepirineu

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
El Prepirineu és el sector amb més discontinuïtat del mantell nival. En general a tots els sectors el
mantell és present des dels 2200 metres. És discontinu fins als cims als vessants sud i en vessants
nord es presenta continu des dels 2300 m. A cotes altes, la fusió s’ha mantingut a ratlla i els gruixos
no han baixat i són els normals per l’època, oscil•lant entre 40-80 centímetres a tots els sectors, però
a les solanes són inferiors als habituals degut a la forta fusió de principis d’abril.
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 2300 metres i les
màximes es mouen al voltant dels 6º graus a 2300 metres, amb nuvolositat d’evolució diürna i xàfecs
de tarda. De nit hi ha un bon regel, especialment a cotes altes. Ahir dimarts els xàfecs de tarda van ser
més intensos (5-11 litres per metre quadrat, en forma de neu per sobre de 2300-2400 metres). Avui
el dia serà similar, amb tendència a un lleuger refredament a cotes altes. En aquestes condicions, en
superfície predomina un mantell fortament encrostat i tan sols s’espera alguna purga de neu humida
en vessants assolellats al centre del dia degut als xàfecs de neu a cotes altes. Es mantindrà el procés
de fusió-regel avui dimecres i demà dijous, amb un encrostament molt efectiu i una fusió superficial
que tan sols estovarà els primers centímetres. El perill és FEBLE (1) 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
Atenció el divendres, ja que les condicions seran de ple hivern. Al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser
pot nevar amb torb de nord i baixant de cota, amb transport de neu a cotes altes i 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 del Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser.
El proper butlletí s'emetrà el dia 02/05/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

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
Ter-Freser

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

Perafita-Puigpedrós

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

Vessant Nord del CadíMoixeró

FEBLE (1).

Prepirineu

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
El Prepirineu és el sector amb més discontinuïtat del mantell nival. En general a tots els sectors el
mantell és present des dels 2200 metres. És discontinu fins als cims als vessants sud i en vessants
nord es presenta continu des dels 2300 m. La fusió ha treballat dimecres i dijous i els gruixos han
baixat uns 10 centímetres durant els darrers dies. Els gruixos estan una mica per sota de la mitjana ja
que a l’abril ha nevat menys de l’habitual i oscil•len entre 30-70 centímetres a tots els sectors.
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 núvols de retenció de nord i alguna feble nevada a
l’extrem nord del Perafita-Puigpedrós i del Ter-Freser amb un descens de la temperatura i vents forts
de component nord. Avui divendres al matí les temperatures volten els -2 a -3 graus a 2300 metres.
Aquesta situació es mantindrà fins entrat dissabte; a l’extrem nord del Pirineu oriental, diumenge
augmentaria la probabilitat d’alguna allau de neu humida en vessants assolellats on s‘hagi acumulat
neu recent. Per tant, a l’extrem nord del Perafita-Puigpedrós i del Ter-Freser el perill augmentarà a
MODERAT (2) degut a les nevades ocasionals 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
així com al Prepirineu i al Vessant nord del Cadí-Moixeró, sense nevades i amb vent 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. Mantell força estable. Evolució del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 08/05/2014

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

- 141 / 156 -

1 /1

Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

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
Ter-Freser

FEBLE (1).

Perafita-Puigpedrós

FEBLE (1).

Vessant Nord del CadíMoixeró

FEBLE (1).

Prepirineu

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
A 2300 metres, els gruixos de neu al terra han baixat uns 20 centímetres des de diumenge; els gruixos
a les obagues oscil•len entre 20-50 centímetres a tots els sectors, tot i que localment hi ha congestes de
quasi 2 metres de gruix. Els gruixos són inferiors als habituals, ja que la primavera ha estat poc nivosa.
En vessants assolellats hi ha neu al terra per sobre de 2200 metres, però el mantell és discontinu fins
als cims. A les obagues és present per sobre de 2200-2300 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. Durant la setmana les temperatures s’han recuperat
fins a valors, a 2200 metres, de 13-15 graus a migdia i mínimes avui dijous entre 4 a 6 graus. Els
cels han estat variables per la nit i això ha 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, però l’extensió del mantell es va reduint força. El perill d’allaus
és FEBLE (1), augmentant la probabilitat d’alguna purga o petita allau a mesura que augmenta la
insolació.
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 oriental

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
Ter-Freser

FEBLE (1).

Perafita-Puigpedrós

FEBLE (1).

Vessant Nord del CadíMoixeró

FEBLE (1).

Prepirineu

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
A 2300 metres, els gruixos de neu al terra han baixat uns 25-30 centímetres des de diumenge; els
gruixos a les obagues oscil•len entre 10-40 centímetres a tots els sectors, tot i que localment hi ha
congestes de quasi 2 metres de gruix. Els gruixos són inferiors als habituals, ja que la primavera ha
estat poc nivosa. En vessants assolellats hi ha neu al terra per sobre de 2200 metres, però el mantell
és discontinu fins als cims. A les obagues és present per sobre de 2200-2300 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 13-15 graus a migdia i mínimes avui
divendres entre 4 a 6 graus. Els cels han estat variables per la nit i això ha 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 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, però
l’extensió del mantell es va reduint força. El perill d’allaus és FEBLE (1), augmentant la probabilitat
d’alguna purga o petita allau a mesura que augmenta la insolació.
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 principis de la setmana vinent 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 oriental

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
Ter-Freser

FEBLE (1).

Perafita-Puigpedrós

FEBLE (1).

Vessant Nord del CadíMoixeró

FEBLE (1).

Prepirineu

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
Situació de congestes sense continuïtat en la distribució del mantell. A 2300 metres, els gruixos de neu
al terra han baixat uns 10-15 centímetres des de diumenge; els gruixos a les obagues oscil•len entre
10-30 centímetres a tots els sectors, tot i que localment hi ha congestes de quasi 2 metres de gruix.
Els gruixos són inferiors als habituals, ja que la primavera ha estat poc nivosa. En vessants assolellats
hi ha congestes per sobre de 2300 metres; a les obagues n’hi ha per sobre de 2200-2300 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 moderades la matinada de dimarts per sobre de 2000 metres (10-15 centímetres,
especialment al Ter-Freser, amb neu granulada a 2400 metres) i temps plenament hivernal (jornada
sota zero per sobre de 2400 metres). Avui dijous es manté el temps fred però assolellat; les mínimes
de la matinada de dijous han oscil•lat entre -1 i -3 graus, amb màximes de dimecres entre 5 i 8 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 oriental

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
Ter-Freser

FEBLE (1).

Perafita-Puigpedrós

FEBLE (1).

Vessant Nord del CadíMoixeró

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
Situació de congestes sense continuïtat en la distribució del mantell. Al Prepirineu el mantell ja ha
desaparegut i al Cadí-Moixeró només queden congestes a les canals; al Perafita-Puigpedrós i al TerFreser el mantell és més extens. A 2300 metres, els gruixos de neu al terra han baixat uns 15-20
centímetres des de diumenge; els gruixos a les obagues oscil•len entre 10-30 centímetres a tots els
sectors, tot i que localment hi ha congestes de més d’un metre de gruix. Els gruixos són inferiors als
habituals, ja que la primavera ha estat poc nivosa. En vessants assolellats hi ha congestes per sobre
de 2300 metres; a les obagues n’hi ha per sobre de 2200-2300 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 moderades la matinada de dimarts per sobre de 2000 metres (10-15 centímetres,
especialment al Ter-Freser, amb neu granulada a 2400 metres) i temps plenament hivernal (jornada
sota zero per sobre de 2400 metres). Avui divendres es manté el temps fresc però assolellat; les
mínimes de la matinada de divendres ja han pujat un parell de graus però encara són negatives (al
voltant dels 0 graus), amb màximes de dijous entre 5 i 10 graus. Hi ha regel del mantell 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 abundants.
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 petita de
fusió, com va passar la setmana passada. EVOLUCIÓ DEL PERILL: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 22/05/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

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
Ter-Freser

FEBLE (1).

Perafita-Puigpedrós

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
Situació de congestes sense continuïtat en la distribució del mantell. Al Prepirineu el mantell ja
ha desaparegut i al Cadí-Moixeró només queden congestes molt locals a les canals; al PerafitaPuigpedrós i al Ter-Freser el mantell és una mica més extens. A 2300 metres, els gruixos de neu al
terra han baixat uns 15-20 centímetres des de diumenge; els gruixos a les obagues oscil•len entre
10-30 centímetres a tots els sectors, tot i que localment hi ha congestes de més d’un metre de gruix.
Els gruixos són inferiors als habituals, ja que la primavera ha estat poc nivosa. En vessants assolellats
hi ha congestes per sobre de 2400 metres; a les obagues n’hi ha per sobre de 2300 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 2300 metres; des de dimarts han caigut xàfecs d’aigua
per sota de 2500 metres (15-25 litres per metre quadrat) i a cotes altes s’ha acumulat una mica de neu
recent humida. Els vents han estat forts del sud. Per avui dijous i demà divendres els xàfecs seran més
locals. Per sobre de 2500 metres pot haver alguna purga de neu humida, especialment on la neu recent
ha caigut damunt de congestes, que es troben sota colls i congestes on hi ha sobreacumulacions o
congestes de neu antiga. 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 el cap de setmana, el temps continuarà inestables amb xàfecs de neu per sobre de 2000-2200
metres i vents moderats. Per això, a cotes altes cal controlar el possible gruix de neu recent.
EVOLUCIÓ DEL PERILL: ESTACIONARI.
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 / 156 -

1 /1

Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

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
Ter-Freser

FEBLE (1).

Perafita-Puigpedrós

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
Situació de congestes sense continuïtat en la distribució del mantell. Al Prepirineu el mantell ja
ha desaparegut i al Cadí-Moixeró només queden congestes molt locals a les canals; al PerafitaPuigpedrós i al Ter-Freser el mantell és una mica més extens. A 2300 metres, els gruixos de neu al
terra han baixat uns 15-20 centímetres des de diumenge; els gruixos a les obagues oscil•len entre
10-30 centímetres a tots els sectors, tot i que localment hi ha congestes de més d’un metre de gruix.
Els gruixos són inferiors als habituals, ja que la primavera ha estat poc nivosa. En vessants assolellats
hi ha congestes per sobre de 2400 metres; a les obagues n’hi ha per sobre de 2300 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 2300 metres; des de dimarts han caigut xàfecs d’aigua
per sota de 2500 metres (15-25 litres per metre quadrat) i a cotes altes s’ha acumulat una mica de neu
recent humida. Els vents han estat forts del sud i sud-oest. Per avui divendres els xàfecs seran més
locals. Per sobre de 2500 metres pot haver alguna purga de neu humida, especialment on la neu recent
ha caigut damunt de congestes, que es troben sota colls i congestes on hi ha sobreacumulacions o
congestes de neu antiga. 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
De cara a diumenge al vespre i dilluns, s’esperen nevades que poden baixar a cotes relativament
baixes, al voltant dels 1900-2000 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 oriental

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
Ter-Freser

FEBLE (1).

Perafita-Puigpedrós

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
Situació de congestes sense continuïtat en la distribució del mantell. Al Prepirineu el mantell ja
ha desaparegut i al Cadí-Moixeró només queden congestes molt locals a les canals; al PerafitaPuigpedrós i al Ter-Freser el mantell és una mica més extens a cotes altes. A tots els sectors el terra
queda enfarinat per sobre de 2200 metres, però la neu marxa excepte de les congestes. A 2300 metres,
els gruixos de neu al terra s’han mantingut durant la setmana; els gruixos a les obagues oscil•len
entre 10-30 centímetres, tot i que localment hi ha congestes de més d’un metre de gruix. En vessants
assolellats hi ha congestes per sobre de 2400 metres; a les obagues n’hi ha per sobre de 2300 metres.
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 2000 metres el dilluns, dia en què les temperatures van estar sota zero durant tota la
jornada per sobre de 2400 metres. Durant la setmana han caigut entre 30-60 litres per metre quadrat;
per sobre de 2400 metres s’han acumulat entre 10-20 centímetres de neu recent humida. Ahir dimecres
van caure entre 5-15 litres per metre quadrat amb cota de neu a 2300 metres i es van acumular entre
1-5 centímetres de neu recent humida; les temperatures són baixes, amb valors negatius de nit (entre
-1 i -2 graus de matinada i 4 a 6 graus a migdia). No hi ha transport de neu per vent. La neu recent es va
acumulant damunt de les congestes, especialment al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser, mentre que
la que cau al terra es fon. 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 oriental

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
Distribució del mantell nival
Situació de congestes locals sense continuïtat en la distribució del mantell per sobre de
2400 metres. Al Prepirineu el mantell ja ha desaparegut i al Cadí-Moixeró només queden
congestes molt locals a les canals; al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser les congestes són
més abundants.
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 2400 metres, que
han baixat puntualment fins a 2000 metres el dilluns. Durant la setmana han caigut entre 30-60
litres per metre quadrat; per sobre de 2400 metres s’han acumulat entre 10-20 centímetres de
neu recent humida. Ahir dijous van caure entre 1-5 litres per metre quadrat amb cota de neu
a 2400 metres. Les temperatures són baixes, amb valors negatius de nit (entre 0 i -1 graus
de matinada i 4 a 6 graus a migdia). No hi ha transport de neu per vent. La neu recent es
va acumulant damunt de les congestes, especialment al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser,
mentre que la que cau al terra es fon. Les congestes es van reduint en extensió i el mantell és
insuficient per generar activitat d’allaus; la matinada d’avui divendres el mantell s’ha regelat
i endurit.
Predicció meteorològica per mitjà termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
Mantell insuficient per l’activitat d’allaus.
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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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.

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

- 152 / 156 -

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

Pàgina 1 de1

Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

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
Ter-Freser

MARCAT (3).

Perafita-Puigpedrós

MARCAT (3).

Vessant Nord del CadíMoixeró

MARCAT (3).

Prepirineu

MARCAT (3).

Distribució del mantell nival
A tots els sectors hi ha neu per sobre de 1200 metres, esquiable per sobre de 1600 metres en nord
i dels 1700 en sud. Els gruixos estan per sobre de la mitjana a tot el Pirineu oriental, oscil•lant entre
50-110 centímetres a tots els sectors. Els vessants est i sud es troben sobreacumulats per l'efecte
del vent.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 27/01/2014
Al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser han caigut entre 15-25 centímetres de neu humida per sobre
de 2300 metres; a la resta entre 1-5 centímetres. El vent ha bufat molt fort del nord-oest, superior als
100 kilòmetres per hora. A tots els sectors, continuen formant-se plaques de vent molt inestables en
orientacions est i sud, per sobre de 2400 metres, que fins i tot poden caure de forma espontània, de
mida suficient per colgar una persona. Internament el mantell és inestable, per la presència de capes
febles (neu granulada i facetes). La neu s'ha humitejat força per sota dels 2200 metres degut a la pluja.
El perill d'allaus és MARCAT (3) a tots els sectors; les allaus de placa cauran en orientacions est i sud
i nord arrecerades, de mida suficient per colgar una persona. El terreny més favorable són els relleus
convexos, els rectilinis sense ancoratges, i en pendents superiors als 30 graus. Diumenge al matí el
mantell pot estar encrostat, però a migdia poden caure allaus espontànies de neu humida per efecte de
la insolació i de l'augment de les temperatures; seran de mida petita, 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
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 27/01/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

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
Ter-Freser

MARCAT (3).

Perafita-Puigpedrós

MARCAT (3).

Vessant Nord del CadíMoixeró

MARCAT (3).

Prepirineu

MARCAT (3).

Distribució del mantell nival
A tots els sectors hi ha neu per sobre de 1200 metres, esquiable per sobre de 1600 metres en nord
i dels 1700 en sud. Els gruixos estan per sobre de la mitjana a tot el Pirineu oriental, oscil•lant entre
50-110 centímetres a tots els sectors. Els vessants est i sud es troben sobreacumulats per l'efecte
del vent.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 04/08/2014
Al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser han caigut entre 15-25 centímetres de neu humida per sobre
de 2300 metres; a la resta entre 1-5 centímetres. El vent ha bufat molt fort del nord-oest, superior als
100 kilòmetres per hora. A tots els sectors, continuen formant-se plaques de vent molt inestables en
orientacions est i sud, per sobre de 2400 metres, que fins i tot poden caure de forma espontània, de
mida suficient per colgar una persona. Internament el mantell és inestable, per la presència de capes
febles (neu granulada i facetes). La neu s'ha humitejat força per sota dels 2200 metres degut a la pluja.
El perill d'allaus és MARCAT (3) a tots els sectors; les allaus de placa cauran en orientacions est i sud
i nord arrecerades, de mida suficient per colgar una persona. El terreny més favorable són els relleus
convexos, els rectilinis sense ancoratges, i en pendents superiors als 30 graus. Diumenge al matí el
mantell pot estar encrostat, però a migdia poden caure allaus espontànies de neu humida per efecte de
la insolació i de l'augment de les temperatures; seran de mida petita, 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
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 oriental

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
Ter-Freser

MARCAT (3).

Perafita-Puigpedrós

MARCAT (3).

Vessant Nord del CadíMoixeró

MARCAT (3).

Prepirineu

MARCAT (3).

Distribució del mantell nival
A tots els sectors hi ha neu per sobre de 1200 metres, esquiable per sobre de 1600 metres en nord
i dels 1700 en sud. Els gruixos estan per sobre de la mitjana a tot el Pirineu oriental, oscil•lant entre
50-110 centímetres a tots els sectors. Els vessants est i sud es troben sobreacumulats per l'efecte
del vent.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 27/01/2014
Al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser han caigut entre 15-25 centímetres de neu humida per sobre
de 2300 metres; a la resta entre 1-5 centímetres. El vent ha bufat molt fort del nord-oest, superior als
100 kilòmetres per hora. A tots els sectors, continuen formant-se plaques de vent molt inestables en
orientacions est i sud, per sobre de 2400 metres, que fins i tot poden caure de forma espontània, de
mida suficient per colgar una persona. Internament el mantell és inestable, per la presència de capes
febles (neu granulada i facetes). La neu s'ha humitejat força per sota dels 2200 metres degut a la pluja.
El perill d'allaus és MARCAT (3) a tots els sectors; les allaus de placa cauran en orientacions est i sud
i nord arrecerades, de mida suficient per colgar una persona. El terreny més favorable són els relleus
convexos, els rectilinis sense ancoratges, i en pendents superiors als 30 graus. Diumenge al matí el
mantell pot estar encrostat, però a migdia poden caure allaus espontànies de neu humida per efecte de
la insolació i de l'augment de les temperatures; seran de mida petita, 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
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 27/01/2014
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

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
Perafita-Puigpedrós

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

Vessant Nord del CadíMoixeró

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

Prepirineu

FEBLE (1).

Ter-Freser

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

Distribució del mantell nival
Situació de congestes locals sense continuïtat en la distribució del mantell per sobre de
2400 metres. Al Prepirineu el mantell ja ha desaparegut i al Cadí-Moixeró només queden
congestes molt locals a les canals; al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser les congestes són
més abundants.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 09/08/2014
Des de fa uns 15 dies el temps és inestable amb xàfecs de neu per sobre de 2400 metres, que
han baixat puntualment fins a 2000 metres el dilluns. Durant la setmana han caigut entre 30-60
litres per metre quadrat; per sobre de 2400 metres s’han acumulat entre 10-20 centímetres de
neu recent humida. Ahir dijous van caure entre 1-5 litres per metre quadrat amb cota de neu
a 2400 metres. Les temperatures són baixes, amb valors negatius de nit (entre 0 i -1 graus
de matinada i 4 a 6 graus a migdia). No hi ha transport de neu per vent. La neu recent es
va acumulant damunt de les congestes, especialment al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser,
mentre que la que cau al terra es fon. Les congestes es van reduint en extensió i el mantell és
insuficient per generar activitat d’allaus; la matinada d’avui divendres el mantell s’ha regelat
i endurit.
Predicció meteorològica per mitjà termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/servmet/prediccio/pirineu/index.html
Tendència per les properes 48-72 h
Mantell insuficient per l’activitat d’allaus.
El proper butlletí s'emetrà el dia 14/08/2014
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