Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 12/11/2015
Hora: 13:00
Vàlid fins: 13/11/2015

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

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 13/11/2015
Aran-Franja Nord
Pallaresa

FEBLE (1).

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1).

Pallaresa

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa és esquiable per damunt de 1300 metres a les
obagues i de 1700 metres a les solanes; a 2300 metres, els gruixos varien entre 40-90
centímetres, més d’un metre a les sobreacumulacions. A la Ribagorçana-Vall Fosca i
a la Pallaresa és esquiable des dels 1800-2000 metres en obagues i dels 2200 metres
a les solanes amb més disponibilitat de neu a l’extrem nord d’aquests dos sectors; a
2300 metres els gruixos oscil•len entre 50-100 centímetres. El vent del nord provoca
sobreacumulacions de neu en orientacions sud i forma deflacions en nord i nord-oest
de tots els sectors.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 13/11/2015
proba
Predicció meteorològica per mitjà termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
proba Evolució del perill: ESTACIONARI o EN LLEUGER AUGMENT.
El proper butlletí s'emetrà el dia 13/11/2015
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INFORMACIÓ NIVOLÒGICA
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Nota emesa el 13/11/2015

PROBA PROBA PROA.
ESTEM FENT UNA PORBA PER FER ELS TWWETS DE LES NOTES NIVOLÒGIQUES.
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 23/11/2015

El cap de setmana ha nevat al Pirineu, especialment al vessant nord. La nevada ha anat acompanyada
de fort vent. A l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa s’han acumulat entre 30-40 centímetres a 2200 metres.
En aquest sector hi ha neu des de fons de vall amb una fina capa de neu recent. A les crestes, prop dels
cims i dels colls l’efecte del vent del nord és visible i s’han format deflacions en nord i petites cornises i
acumulacions en orientacions sud i est. El mantell nival a l’Aran està format per neu recent relativament
més densa a la base i més flonja en superfície. Sota colls i carenes es preveu que s’hagin format petites
plaques de neu ventada tova.
Al Pirineu oriental i a la resta del Pirineu Occidental la neu és present des dels 1600-1900 metres però
els gruixos són mínims. Els sectors més septentrionals hi ha uns 5 centímetres de neu recent i als més
meridionals tan sols ha empolsinat.
Aquesta primera nevada és la base del mantell sobre la que es preveu que s’hi depositin les successives
nevades, en principi previstes de cara a dimecres vinent.
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 26/11/2015

Ha tornat a nevar al Pirineu. A tots els sectors s’estan donant nevades que durant el dia d’avui aniran
afluixant. La neu és present des dels 1500-1600 metres a tots els sectors. El vent del nord i nord-oest ha
fet deflacions a colls, carenes i cotes altes orientades cap el nord. Els gruixos a 2200 metres varien entre
50-60 centímetres a l’Aran Franja Nord de la Pallaresa, 5-30 centímetres a la Pallaresa i a la RibagorçanaVall Fosca, entre 30-50 al Perafita Puigpedrós, 10-30 centímetres al Ter-Freser i finalment entre 1-5
centímetres al Vessant nord del Cadí i al Prepirineu.
El mantell nival presenta una base de neu més densa de la nevada del cap de setmana damunt de la
qual s’ha dipositat la neu recent que està caient des d’ahir. En el Prepirineu i el Cadí la neu recent s’està
dipositant directament damunt del terra ja que no hi havia base.
A l’Aran-Franja nord de la Pallaresa han caigut espontàniament purgues i petites allaus en pendents
drets i s’espera que en segueixin caient de forma espontània durant avui i demà. Aquestes allaus podran
involucrar tot el gruix de neu i seran de mida petita (capaces d’enterrar una persona). A l’extrem nord
de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa també poden caure purgues de neu recent ja que és on
hi ha més neu acumulada.
Al Perafita-Puigpedrós poden caure purgues i petites allaus de neu recent de forma espontània involucrant
tot el gruix de neu i suficients per enterrar una persona. Es preveu que puguin caure en orientacions sud,
est i obagues arrecerades. A l’extrem nord del Ter-Freser hi poden caure purgues en indrets acumulats
orientats a sud i est i fortament inclinats. Al Prepirineu i al Cadí les acumulacions són molt escasses i no
es preveu que hi puguin caure allaus.
De cara al cap de setmana torna a haver-hi nevades a la vista i per tant es preveu que continuï haventhi activitat d’allaus.
Aquesta nota nivològica s'actualitzarà demà 27/11/2015.
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 27/11/2015

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

Vàlid fins: 28/11/2015

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 28/11/2015
Aran-Franja Nord Pallaresa

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

Ribagorçana-Vall Fosca

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

Pallaresa

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

Distribució del mantell nival
La temporada es va iniciar amb nevades el cap de setmana a tot el Pirineu Occidental que van deixar una base de neu des
dels 1600 metres. Les noves nevades s’han depositat damunt d’aquesta base a tots els sectors, excepte a la meitat sud de
la Ribagorçana-Vall fosca i de la Pallaresa on la primera nevada no va acabar de fer una base contínua. A l’Aran-Franja Nord
de la Pallaresa el mantell és present des dels 1400-1500 metres i esquiable a partir dels 1700-1800 metres. A 2200 metres
els gruixos varien entre els 40-100 cm. A la meitat nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa el vent del nord ha
treballat la neu recent caiguda, també a l’extrem sud de l’Aran, i les orientacions nord el mantell ha estat erosionat des dels
2000-2100 m en amunt. A les obagues d’aquests sectors hi ha neu des dels 1500 m fins els 2000-2100 m. A Les orientacions
solanes hi ha sobreacumulacions i la neu és present des dels 1500 m fins als cims amb petites deflacions a les crestes,
carenes i cims. Els gruixos a 2000 m varien entre 5-30 cm però amb sobreacumulacions que poden passar dels 50 cm a les
solanes. A la meitat sud de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa el mantell és escàs i no acaba de cobrir el terra.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 28/11/2015
Situació d’allaus de neu recent a l’Aran Franja nord de la Pallaresa que en alguns cassos poden ser de fons i per tant també
de lliscaments en pendents drets. A la meitat nord de la Ribagorçana i de la Pallaresa situació de neu ventada per plaques
accidentals que es presenten fràgils. A tot el Pirineu Occidental dimecres nit es va iniciar la segona nevada de la temporada
sobre una base de neu recent del cap de setmana passat. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, amb els gruixos acumulats
de més de 50 cm, entre dimecres i dijous ja hi va haver caigudes espontànies de petites allaus. Amb les clarianes avui i
demà s’espera que continuïn caient allaus de forma espontània de neu recent i lliscaments que involucrin tot el gruix de neu,
sobretot a les solanes i en pendents sense gaire rugositat, principalment herbosos. A més a l’extrem sud de l’Aran on el
vent del nord es va fer notar, també hi ha plaques de vent que poden caure fàcilment al pas d’una persona, sobretot en sud
i est. S’espera que les allaus puguin assolir mida suficient per enterrar una persona. Les allaus de neu recent afectaran a
totes les orientacions i els lliscament se centraran en orientacions des d’est fins a oest. El perill d’allaus és MARCAT (3) per
sobre de 2000 m, on hi ha més neu acumulada, i MODERAT (2) per sota. A la meitat nord del Pallars i de la Ribagorçana la
situació és de neu ventada amb plaques relativament més toves a l’extrem nord que passen a ser dures conforme ens dirigim
cap al sud. Aquestes plaques poden caure al pas d’un grup de persones, localment en llocs molt pendents i convexos fins
i tot al pas d’una persona i poden arribar a enterrar-la. Es localitzen sobretot en orientacions sud i est. El perill d’allaus a la
meitat nord del Pallars i de la Ribagorça és MODERAT (2) per sobre dels 2000 metres i FEBLE (1) per sota. A la meitat sud
d’aquests sectors la neu es poc contínua, sobretot en orientacions obagues i cotes altes, i no es descarta que en algun indret
acumulat hi pugui haver alguna caiguda de placa de mida purga en zones de trampa. Aquestes zones seran preferentment
en orientacions sud i est.
Predicció meteorològica per mitjà termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
Les noves nevades anunciades pel vessant nord de cara a dissabte donaran pas a una nova situació d’allaus de neu recent.
Evolució del perill: ESTACIONARI
El proper butlletí s'emetrà el dia 28/11/2015
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 28/11/2015

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

Vàlid fins: 30/11/2015

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 30/11/2015
Aran-Franja Nord Pallaresa

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

Ribagorçana-Vall Fosca

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

Pallaresa

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

Distribució del mantell nival
La temporada es va iniciar amb nevades el cap de setmana a tot el Pirineu Occidental que van deixar una base de neu des
dels 1600 metres. Les nevades de dimecres i dijous s ’han depositat damunt d’aquesta base a tots els sectors, excepte a
la meitat sud de la Ribagorçana-Vall fosca i de la Pallaresa on la primera nevada no va acabar de fer una base contínua.
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és present des dels 1400-1500 metres i esquiable a partir dels 1700-1800
metres. Avui dissabte torna a nevar amb cota inicial al voltant dels 1700 m i amb previsió que baixi fins a fons de vall però
amb poc gruix. A 2200 metres els gruixos varien entre els 40-100 cm. A la meitat nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la
Pallaresa el vent del nord ha treballat la neu recent caiguda, també a l’extrem sud de l’Aran, i les orientacions nord el mantell
ha estat erosionat des dels 2000-2100 m en amunt. A les obagues d’aquests sectors hi ha neu des dels 1500 m fins els
2000-2100 m. A Les orientacions solanes hi ha sobreacumulacions i la neu és present des dels 1500 m fins als cims amb
petites deflacions a les crestes, carenes i cims. Els gruixos a 2000 m varien entre 5-30 cm però amb sobreacumulacions
que poden passar dels 50 cm a les solanes. A la meitat sud de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa el mantell és
escàs i no acaba de cobrir el terra.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 30/11/2015
Situació d’allaus situació de neu ventada per plaques accidentals i lliscaments a l’Aran-Franja nord de la Pallaresa durant
el cap de setmana, incrementant-se de cara a dilluns. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, avui torna a nevar amb menys
intensitat i amb una previsió de 5-10 cm de neu nova. El vent del nord i nord-oest treballa aquesta neu i forma plaques de
vent que són de petites dimensions i es troben damunt de les ja formades per la nevada de dijous. Poden caure al pas d’una
persona i tenir conseqüències en terreny trampa. Es troben en orientacions est, sud i oest. A més a causa del terra calent
on s’han depositat les nevades, cauran de forma espontània lliscaments que involucren tot els gruix de neu. Es troben a
qualsevol orientació però en moments d’insolació es donaran sobretot a les solanes i en terreny herbós. Un bon indici per
preveure-les són les esquerdes tot i així no sempre hi són. De cara a dilluns amb l’augment de la temperatura es preveu que
aquesta activitat vagi en augment. Per aquests motius el perill serà MODERAT (2) el cap de setmana, en augment a MARCAT
(3) dilluns a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa. A la meitat nord del Pallars i de la Ribagorçana la situació és de neu ventada
per les plaques que es van formar amb la nevada de dijous. Aquestes són més destacables a l’extrem nord i passen a ser
més aïllades i dures conforme ens dirigim cap al sud. Poden caure al pas d’un grup de persones i poden arribar a enterrar
una persona en terreny trampa. Es localitzen sobretot en orientacions sud i est. El perill d’allaus a la meitat nord del Pallars i
de la Ribagorça és MODERAT (2) per sobre dels 2000 metres i FEBLE (1) per sota. A la meitat sud d’aquests sectors la neu
es poc contínua, sobretot en orientacions obagues i cotes altes, i no es descarta que en algun indret acumulat hi pugui haver
alguna caiguda de placa de mida purga en zones de trampa. Aquestes zones seran preferentment en orientacions sud i est.
Predicció meteorològica per mitjà termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
Continuarà l’activitat de lliscaments a l’Aran i no hi haurà massa canvis pel que fa a les plaques de vent. Evolució del perill:
ESTACIONARI
El proper butlletí s'emetrà el dia 30/11/2015
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 30/11/2015

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

Vàlid fins: 01/12/2015

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 01/12/2015
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1).

Pallaresa

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és present des dels 1300-1400 m en orientacions obagues i de
1600 m a les solanes. En aquest sector el mantell és esquiable a partir dels 1700-1800 metres. A 2200 metres
els gruixos varien entre els 40-90 cm. A la meitat nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa el vent del
nord ha fet moltes deflacions i en les orientacions nord el mantell ha estat erosionat des dels 2000-2100 m en
amunt. A les obagues d’aquests sectors hi ha neu des dels 1800 m fins els 2000-2100 m. A Les orientacions
solanes hi ha sobreacumulacions i la neu és present des dels 1700 m fins als cims amb petites deflacions a les
crestes, carenes i cims. Els gruixos a 2000 m varien entre 5-30 cm però amb sobreacumulacions que poden
passar dels 40-50 cm a les solanes. A la meitat sud de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa el mantell
és escàs i no acaba de cobrir el terra.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 01/12/2015
Situació de lliscaments a l’Aran Franja Nord de la Pallaresa i de neu ventada. A la resta de sectors la situació
és de plaques de neu ventada. Avui dilluns les temperatures diürnes elevades i la inversió tèrmica dona lloc a
la compactació de la neu a les cotes mitges i altes. A l’Aran-Franja nord de la Pallaresa han caigut lliscaments
basals i s’espera que continuï donant-se aquesta activitat sobretot als indrets que quedin per purgar. Els indrets
més susceptibles a caure de forma espontània són els pendents inclinats a sud i amb base herbosa. Poden caure
a qualsevol hora del dia i un dels indicadors són les esquerdes que arriben fina el terra. Tot i així cal anar amb
cura ja que aquest indici no sempre hi és. A banda dels lliscaments hi ha petites plaques de vent que poden caure
al pas d’un grup de persones en orientacions sud, sota colls i carenes. Els indrets més favorables són els relleus
convexos i fortament inclinats. A la meitat nord del Pallars i de la Ribagorçana la situació és de neu ventada
per plaques de vent que poden caure al pas d’un grup de persones. Aquestes plaques poden arribar a enterrar
una persona en terreny trampa. Es localitzen sobretot en orientacions sud i est. Els indrets més propensos són
els llocs sobreacumulats a les solanes de cotes altes amb forma convexa. A la meitat sud de la RibagorçanaVall Fosca i de la Pallaresa, la neu és poc contínua, sobretot en orientacions obagues i cotes altes. Tot i així,
no es descarta que en algun indret acumulat hi pugui haver alguna caiguda d’alguna purga en zones de trampa.
Aquestes zones seran preferentment orientacions sud i est.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
Continuarà l’activitat de lliscaments a l’Aran i no hi haurà massa canvis pel que fa a les plaques de vent. Evolució
del perill: ESTACIONARI
El proper butlletí s'emetrà el dia 01/12/2015
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 01/12/2015

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

Vàlid fins: 02/12/2015

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 02/12/2015
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1).

Pallaresa

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és present des dels 1300-1400 m en orientacions obagues i de
1600 m a les solanes. En aquest sector el mantell és esquiable a partir dels 1700-1800 metres. A 2200 metres els
gruixos varien entre els 40-80 cm. A la meitat nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa hi ha deflacions
i en les orientacions nord el mantell ha estat erosionat des dels 2000-2100 m en amunt. A les obagues d’aquests
sectors hi ha neu des dels 1800 m fins els 2000-2100 m. A Les orientacions solanes la neu és present des dels
1700-1800 m fins als cims amb petites deflacions a les crestes, carenes i cims. Els gruixos a 2000 m varien entre
5-30 cm però localment amb sobreacumulacions que poden passar dels 40 cm a les solanes. A la meitat sud de
la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa el mantell és escàs i no acaba de cobrir el terra.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 02/12/2015
Situació de lliscaments a l’Aran Franja Nord de la Pallaresa i de neu ventada. A la meitat nord de la Ribagorçana
i de la Pallaresa, la situació és de plaques de neu ventada. A la meitat sud d’aquests dos sectors la neu és
molt escassa. Continuem en un període anticiclònic i amb unes temperatures elevades que són positives a 2000
metres tant les mínimes com les màximes. Amb aquesta situació la neu es transforma a les obagues on hi ha
refredament nocturn i la neu està passant a neu sucre. S’espera que en el decurs de la setmana aquest procés
continuï donant-se. A les solanes durant el dia el mantell s’humiteja superficialment, sobre tot a les cotes més
baixes on hi h neu, i durant la nit i s’encrosta. Internament a tots els sectors la neu es troba compactada. A l’AranFranja nord de la Pallaresa el problema principal són els lliscament basals que es poden donar a qualsevol hora
del dia i preferentment en vessants fortament inclinats que no s’hagin purgat. En general els més susceptibles
a caure són els pendents herbosos i de baixa rugositat. Com venim dient una clau per a preveurel’s són aquells
indrets on hi hagi fractures fins la base tot i que recordem que no sempre trobarem present aquest indici. D’altra
banda a l’Aran-Franja nord de la Pallaresa també poden caure allaus de placa de vent centrats en orientacions
sud-est de pendents fortament inclinats. Aquestes plaques es poden desencadenar al pas d’un grup de persones
i en zones trampa poden arribar a enterrar una persona. A la meitat nord del Pallars i de la Pallaresa també és
mantenen plaques de característiques i ubicacions similars. Cal fer atenció als pendents de morfologia convexa
ja que són els més proclius a ser desencadenats. Tret d’aquestes acumulacions de neu ventada, la situació és
de força estabilitat. A la meitat sud de la Pallaresa i de la Ribagorçana no hi ha neu suficient per donar lloc a
allaus i les clapes de neu existents es troben molt compactades i aïllades.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
Continuarà l’activitat de lliscaments a l’Aran. Pel que fa a la resta no hi ha canvis. Evolució del perill:
ESTACIONARI
El proper butlletí s'emetrà el dia 02/12/2015
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 02/12/2015

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

Vàlid fins: 03/12/2015

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 03/12/2015
Aran-Franja Nord Pallaresa

FEBLE (1).

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1).

Pallaresa

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és present des dels 1300-1400 m en orientacions
obagues i de 1600 m a les solanes. En aquest sector el mantell és esquiable a partir dels 1700-1800
metres. A 2200 metres els gruixos varien entre els 40-80 cm. A la meitat nord de la RibagorçanaVall Fosca i de la Pallaresa hi ha deflacions i en les orientacions nord el mantell ha estat erosionat
des dels 2000-2100 m en amunt. A les obagues d’aquests sectors hi ha neu des dels 1800 m fins
els 2000-2100 m. A Les orientacions solanes la neu és present des dels 1700-1800 m fins als cims
amb petites deflacions a les crestes, carenes i cims. Els gruixos a 2000 m varien entre 5-30 cm però
localment amb sobreacumulacions que poden passar dels 40 cm a les solanes. A la meitat sud de la
Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa el mantell és escàs i no acaba de cobrir el terra.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 03/12/2015
Situació de lliscaments a l’Aran Franja Nord de la Pallaresa. A la meitat nord de la Ribagorçana i de la
Pallaresa, la situació és de plaques de neu ventada. A la meitat sud d’aquests dos sectors la neu és
molt escassa. La situació anticiclònica actual amb temperatures positives durant tot el dia i amb inversió
tèrmica i refredament nocturn, fa que la qualitat de la neu sigui molt variable. Les obagues tenen neu
sucre a causa del refredament nocturn i les solanes s’encrosten de nit i matinada i es transformen a
fusió durant el dia. El terra calent sobre el qual hi ha la neu afavoreix la caiguda de lliscaments basals
a partir d’esquerdes que s’han format durant la setmana i també als vessants que encara no s’hagin
purgat. Poden caure a qualsevol hora del dia i són possibles a qualsevol orientació però preferentment
en pendents de baixa rugositat (sobretot els herbosos). A la meitat nord del Pallars i de la Pallaresa
localment és mantenen plaques a les orientacions sud però cal aplicar una sobrecàrrega forta per a
que es desencadenin. Els llocs més proclius són els pendents de morfologia convexa i fort pendent.
Tret d’aquestes acumulacions de neu ventada, la situació és de força estabilitat. A la meitat sud de la
Pallaresa i de la Ribagorçana no hi ha neu suficient per donar lloc a allaus i les clapes de neu existents
es troben molt compactades i aïllades.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
Continuarà l’activitat de lliscaments a l’Aran. Pel que fa a la resta no hi ha canvis. Evolució del perill:
ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 03/12/2015
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08038 Barcelona Tel. 93 553 84 30 Fax 93 553 84 40
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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

- 9 / 138 -

1 /1

Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 03/12/2015

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

Vàlid fins: 04/12/2015

Hora: 15:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 04/12/2015
Aran-Franja Nord Pallaresa

FEBLE (1).

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1).

Pallaresa

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és present des dels 1400-1500 m en orientacions obagues i de
1600 m a les solanes. En aquest sector el mantell és esquiable a partir dels 1700-1800 metres. A 2200 metres
els gruixos varien entre els 40-80 cm. A la meitat nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa en les
orientacions nord el mantell ha estat erosionat pel vent des dels 2000-2100 m en amunt. A les obagues d’aquests
sectors hi ha neu des dels 1800 m fins els 2000-2100 m. A Les orientacions solanes la neu és present des dels
1700-1800 m fins als cims amb petites deflacions a les crestes, carenes i cims. Els gruixos a 2000 m varien entre
5-30 cm però localment amb sobreacumulacions que poden passar dels 40 cm a les solanes. A la meitat sud de
la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa el mantell és escàs i no acaba de cobrir el terra.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 04/12/2015
Situació de lliscaments a l’Aran Franja Nord de la Pallaresa. A la Ribagorçana i a la Pallaresa, la situació
favorable. A la meitat sud d’aquests dos sectors la neu és molt escassa. Molt pocs canvis d’un dia per l’altre.
La situació anticiclònica actual amb temperatures positives durant tot el dia i amb inversió tèrmica i refredament
nocturn del mantell per irradiació, fa que la qualitat de la neu sigui molt variable. Les obagues tenen neu sucre,
seca vella, a causa del refredament nocturn i les solanes s’encrosten de nit i matinada i es transformen a fusió
durant el dia. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, el terra calent sobre el qual hi ha el mantell afavoreix la
caiguda de lliscaments basals a partir d’esquerdes que s’han format durant la setmana i també als vessants
que encara no s’hagin purgat. Poden caure a qualsevol hora del dia i són possibles a qualsevol orientació,
especialment assolellats, i preferentment en pendents de baixa rugositat (sobretot els herbosos). A la meitat nord
de la Ribagorçana i de la Pallaresa la situació és favorable. Molt localment és mantenen algunes plaques a les
orientacions sud, però cal aplicar una sobrecàrrega forta per a què es desencadenin. Els llocs més proclius són
els pendents de morfologia convexa i fort pendent. Tret d’aquestes acumulacions de neu ventada, la situació és
de força estabilitat. A la meitat sud de la Pallaresa i de la Ribagorçana no hi ha neu suficient per donar lloc a
allaus i les clapes de neu existents es troben molt compactades i aïllades.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
Continuarà localment l’activitat de lliscaments a l’Aran. Pel que fa a la resta no hi ha canvis. Evolució del perill:
ESTACIONARI o EN LLEUGER DESCENS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 04/12/2015
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 04/12/2015

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

Vàlid fins: 05/12/2015

Hora: 15:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 05/12/2015
Aran-Franja Nord Pallaresa

FEBLE (1).

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1).

Pallaresa

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és present des dels 1400-1500 m en orientacions
obagues i de 1600 m a les solanes. En aquest sector el mantell és esquiable a partir dels 1500 m
(obagues) - 1700 m (solanes). A 2200 metres els gruixos varien entre els 40-80 cm. A la meitat nord
de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa en les orientacions nord el mantell ha estat erosionat
pel vent des dels 2000-2100 m en amunt. A les obagues d’aquests sectors apareix la neu per sobre
de 1600 m discontínua, i contínua en bosc per sobre de 1800 m. A Les orientacions solanes la neu
és present des dels 1700-1800 m fins als cims amb petites deflacions a les crestes, carenes i cims.
Els gruixos a 2000 m varien entre 5-30 cm, però localment amb sobreacumulacions que poden passar
dels 40-50 cm sota colls i carenes. A la meitat sud de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa el
mantell és molt escàs.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 05/12/2015
Situació favorable a tots els sectors. Ens mantenim en situació anticiclònica, amb la petita novetat del
pas d’una cua de front que donarà nuvolositat a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa i potser algun floc
de neu per sobre de 2000 m entre divendres nit i dissabte. Hi ha inversió tèrmica amb temperatures
positives durant tot el dia a cotes altes i refredament nocturn del mantell per irradiació. La qualitat
de la neu és molt variable. Les obagues tenen neu sucre, neu seca i vella, a causa del refredament
nocturn; les solanes s’encrosten de nit i matinada i es transformen a fusió durant el dia per efecte del
sol. En general, no hi ha condicions per l’activitat d’allaus. A tots els sectors, molt localment hi pot
haver alguna placa de neu ventada a les orientacions sud i est, però cal aplicar una sobrecàrrega forta
per a què aparegui alguna fractura; a més, aquestes no tenen capacitat de propagació. Els llocs més
proclius a que es pugui desprendre alguna plaqueta de neu ventada són els pendents de morfologia
convexa i fort pendent en obaga.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
Sense canvis. Evolució del perill: ESTACIONARI o EN LLEUGER DESCENS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 05/12/2015
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 05/12/2015

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

Vàlid fins: 07/12/2015

Hora: 12:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 07/12/2015
Aran-Franja Nord Pallaresa

FEBLE (1).

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1).

Pallaresa

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és present des dels 1400-1500 m en orientacions
obagues i de 1600-1700 m a les solanes i és esquiable per damunt d’aquestes cotes. A 2200 metres
els gruixos varien entre els 40-70 cm. A la resta de sectors el mantell és difícilment esquiable. A la
meitat nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa en les orientacions nord el mantell ha estat
erosionat pel vent des dels 2000-2100 m en amunt. A les obagues d’aquests sectors apareix la neu
per sobre de 1600 m discontínua, i contínua en bosc per sobre de 1800 m, per tornar a desaparèixer
al sortir del bosc. A les orientacions solanes la neu és present des dels 1700-1800 m fins als cims
amb petites deflacions a les crestes, carenes i cims. Els gruixos a 2000 m varien entre 5-30 cm, però
localment amb sobreacumulacions que poden passar dels 40-50 cm sota colls i carenes. A la meitat
sud de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa el mantell és molt escàs.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 07/12/2015
Situació favorable a tots els sectors. Ha creuat una cua de front durant la matinada de dissabte, amb nit
coberta de núvols, alguns flocs de neu per sobre de 2000-2100 m i plugims en forma líquida per sota
d’aquesta cota (màxim 2-4 cm a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa). No han canviat les condicions
de perill d’allaus, però sí que hi ha hagut un canvi en les condicions de la neu. La neu vella seca,
neu sucre, que hi havia a les obagues ha reculat, ja que el mantell s’ha humitejat lleugerament per
sota de 2200 m. La neu ventada i encrostada que hi havia a cotes altes i a les solanes a l’humitejarse s’endurirà encara més durant la propera nit serena. En general, no hi ha condicions per l’activitat
d’allaus. No obstant, no es descarta algun lliscament basal a l’Aran a cotes mitges i baixes a l’haverse humitejat el mantell. A tots els sectors, molt localment hi pot haver alguna placa de neu ventada a
les orientacions est, però cal aplicar una sobrecàrrega forta per a què aparegui alguna fractura; a més,
aquestes no tenen capacitat de propagació. Els llocs més proclius a que es pugui desprendre alguna
plaqueta de neu ventada són els pendents de morfologia convexa i fort pendent en obaga.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
Temps serè i temperatures una mica més baixes que la setmana passada faran que el mantell es vagi
endurint. Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 07/12/2015
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 07/12/2015

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

Vàlid fins: 09/12/2015

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 09/12/2015
Aran-Franja Nord Pallaresa

FEBLE (1).

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1).

Pallaresa

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és present des dels 1400-1500 m en orientacions
obagues i de 1600-1700 m a les solanes i és esquiable per damunt d’aquestes cotes. A 2200 metres
els gruixos varien entre els 40-70 cm. A la resta de sectors el mantell és difícilment esquiable. A la
meitat nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa en les orientacions nord el mantell ha estat
erosionat pel vent des dels 2000-2100 m en amunt. A les obagues d’aquests sectors apareix la neu
per sobre de 1600 m discontínua, i contínua en bosc per sobre de 1800 m, per tornar a desaparèixer
al sortir del bosc. A les orientacions solanes la neu és present des dels 1700-1800 m fins als cims
amb petites deflacions a les crestes, carenes i cims. Els gruixos a 2000 m varien entre 5-30 cm, però
localment amb sobreacumulacions que poden passar dels 40-50 cm sota colls i carenes. A la meitat
sud de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa el mantell és molt escàs.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 09/12/2015
Situació favorable a tots els sectors. Les condicions del perill d’allaus no han canviat. A les obagues
el mantell nival està format per neu vella tipus sucre, encrostat en superfície i més tova per sota. A les
solanes la neu es troba més compactada en tot el seu gruix. A l’Aran franja nord de la Pallaresa tot i que
les condicions són favorables, no es descarta la caiguda d’algun lliscament en pendents que encara
no s’hagin purgat. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa hi pot haver alguna placa de vent que
podria caure per una sobrecàrrega molt forta (pas d’un grup de persones sense distància de seguretat)
en terreny procliu al desencadenament; bàsicament pendents fortament inclinats i convexos. Aquestes
allaus seran de mida insuficient per enterrar una persona. Les febles nevades anunciades per dimarts
nit i matinada de dimecres per l’Aran, no faran variar la situació actual.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
No es preveuen canvis en l’evolució del mantell. Evolució del perill: SENSE CANVIS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 09/12/2015
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 09/12/2015

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

Vàlid fins: 10/12/2015

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 10/12/2015
Aran-Franja Nord Pallaresa

FEBLE (1).

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1).

Pallaresa

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és present des dels 1400-1500 m en orientacions
obagues i de 1600-1700 m a les solanes i és esquiable per damunt d’aquestes cotes. A 2200 metres
els gruixos varien entre els 40-70 cm. A la resta de sectors el mantell és difícilment esquiable. A la
meitat nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa en les orientacions nord el mantell ha estat
erosionat pel vent des dels 2000-2100 m en amunt. A les obagues d’aquests sectors apareix la neu
per sobre de 1600 m discontínua, i contínua en bosc per sobre de 1800 m, per tornar a desaparèixer
al sortir del bosc. A les orientacions solanes la neu és present des dels 1700-1800 m fins als cims
amb petites deflacions a les crestes, carenes i cims. Els gruixos a 2000 m varien entre 5-30 cm, però
localment amb sobreacumulacions que poden passar dels 40-50 cm sota colls i carenes. A la meitat
sud de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa el mantell és molt escàs.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 10/12/2015
Situació favorable a tots els sectors. El pas d’una cua de front ha deixat precipitacions minses aquesta
matinada de dilluns. Han estat inferiors als 5 mm de precipitació a 2200 metres i en bona part
inapreciables. Ha empolsinat lleument a partir dels 2000 m però ràpidament durant el dia ha anat
desapareixent. Les condicions del perill d’allaus no han canviat. A les obagues el mantell nival està
format per neu vella tipus sucre. A les solanes la neu es troba compactada en tot el seu gruix. A
l’Aran franja nord de la Pallaresa no es descarta la caiguda d’algun lliscament en pendents que encara
no s’hagin purgat. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, en general, no hi ha condicions per
l’activitat d’allaus. Tot i així no es descarta que hi pugui haver alguna placa de vent que podria caure
per una sobrecàrrega molt forta (pas d’un grup de persones sense distància de seguretat) en terreny
procliu al desencadenament; bàsicament pendents fortament inclinats i convexos. Aquestes allaus
seran de mida insuficient per enterrar una persona.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
No es preveuen canvis en l’evolució del mantell. Evolució del perill: SENSE CANVIS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 10/12/2015
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 10/12/2015

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

Vàlid fins: 11/12/2015

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 11/12/2015
Aran-Franja Nord Pallaresa

FEBLE (1).

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1).

Pallaresa

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és present des dels 1400-1500 m en orientacions
obagues i de 1600-1700 m a les solanes i és esquiable per damunt d’aquestes cotes. A 2200 metres
els gruixos varien entre els 40-70 cm. A la resta de sectors el mantell és difícilment esquiable. A la
meitat nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa en les orientacions nord el mantell ha estat
erosionat pel vent des dels 2000-2100 m en amunt. A les obagues d’aquests sectors apareix la neu
per sobre de 1600 m discontínua, i contínua en bosc per sobre de 1800 m, per tornar a desaparèixer
al sortir del bosc. A les orientacions solanes la neu és present des dels 1700-1800 m fins als cims
amb petites deflacions a les crestes, carenes i cims. Els gruixos a 2000 m varien entre 5-30 cm, però
localment amb sobreacumulacions que poden passar dels 40-50 cm sota colls i carenes. A la meitat
sud de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa el mantell és molt escàs.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 11/12/2015
Situació favorable a tots els sectors. Ahir les temperatures van iniciar un ascens per la nit i avui matí
els valors a 2200 metres varien entre 3 i 6 ºC a les 9 del matí. La humitat va caure en picat i per
avui i demà s’espera temps serè amb núvols alts i temperatures en lleu ascens. El mantell nival cada
cop és més escàs amb neu molt transformada a totes les orientacions. A les obagues és neu pols
reciclada (tipus sucre) mentre que a les solanes és neu vella i endurida. A l’Aran franja nord de la
Pallaresa no es descarta la caiguda d’algun lliscament en pendents que encara no s’hagin purgat. A la
Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, en general, no hi ha condicions per l’activitat d’allaus. Tot i així
no es descarta que hi pugui haver alguna placa de vent que podria caure per una sobrecàrrega molt
forta (pas d’un grup de persones sense distància de seguretat) en terreny procliu al desencadenament;
bàsicament pendents fortament inclinats i convexos. Aquestes allaus seran de mida insuficient per
enterrar una persona.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
No es preveuen canvis en l’evolució del mantell. Evolució del perill: SENSE CANVIS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 11/12/2015
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 11/12/2015

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

Vàlid fins: 12/12/2015

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 12/12/2015
Aran-Franja Nord Pallaresa

FEBLE (1).

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1).

Pallaresa

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és present des dels 1400-1500 m en orientacions
obagues i de 1600-1700 m a les solanes i és esquiable per damunt d’aquestes cotes. A 2200 metres
els gruixos varien entre els 40-70 cm. A la resta de sectors el mantell és difícilment esquiable. A la
meitat nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa en les orientacions nord el mantell ha estat
erosionat pel vent des dels 2000-2100 m en amunt. A les obagues d’aquests sectors apareix la neu per
sobre de 1600 m discontínua, i contínua en bosc per sobre de 1800 m, per tornar a desaparèixer al sortir
del bosc. A les orientacions solanes la neu és present des dels 1900 m amb deflacions a les crestes,
carenes i cims. Els gruixos a 2000 m varien entre 5-30 cm, però localment amb sobreacumulacions
que poden passar dels 40cm en indrets arrecerats. A la meitat sud de la Ribagorçana-Vall Fosca i de
la Pallaresa el mantell és molt escàs.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 12/12/2015
Situació favorable a tots els sectors. Continuem amb una situació anticiclònica amb manca de
precipitacions. Ahir les temperatures màximes a 2200 metres van estar 4 i 7ºC i les mínimes d’avui matí
entre 0.5 i -2 ºC. La humitat continua sent baixa i el vent de component sud es manté força encalmat. La
manca de precipitacions, la insolació i les temperatures diürnes suaus fa que el mantell cada cop sigui
més escàs a les solanes i amb neu molt transformada a totes les orientacions. Continuem amb neu
pols reciclada (tipus sucre)a les obagues i neu vella i endurida a les solanes. A l’Aran franja nord de la
Pallaresa no es descarta la caiguda d’algun lliscament en pendents que encara no s’hagin purgat. A la
Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, en general, no hi ha condicions per l’activitat d’allaus. Tot i així
no es descarta que hi pugui haver alguna placa de vent que podria caure per una sobrecàrrega molt
forta (pas d’un grup de persones sense distància de seguretat) en terreny procliu al desencadenament;
bàsicament pendents fortament inclinats i convexos. Aquestes allaus seran de mida insuficient per
enterrar una persona.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
Mentre no hi hagi precipitacions no es preveuen canvis en l’estabilitat de la neu. Evolució del perill:
ESTACIONARI
El proper butlletí s'emetrà el dia 12/12/2015
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 12/12/2015

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

Vàlid fins: 14/12/2015

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 14/12/2015
Aran-Franja Nord Pallaresa

FEBLE (1).

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1).

Pallaresa

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és present des dels 1500 m en orientacions obagues i
de 1700-1800 m a les solanes i és esquiable per damunt d’aquestes cotes. A 2200 metres els gruixos
varien entre els 40-70 cm. A la resta de sectors el mantell és difícilment esquiable. A la meitat nord
de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa en les orientacions nord el mantell ha estat erosionat
pel vent des dels 2000-2100 m en amunt. A les obagues d’aquests sectors apareix la neu per sobre
de 1700 m discontínua, i contínua en bosc per sobre de 1800 m, per tornar a desaparèixer al sortir
del bosc. A les orientacions solanes la neu és present des dels 2000 m amb deflacions a les crestes,
carenes i cims. Els gruixos a 2000 m varien entre 5-30 cm, però localment amb sobreacumulacions
que poden passar dels 40 cm en indrets arrecerats. A la meitat sud de la Ribagorçana-Vall Fosca i
de la Pallaresa el mantell és molt escàs.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 14/12/2015
Situació favorable a tots els sectors. Continuem amb una situació anticiclònica amb manca de
precipitacions i sense canvis en les temperatures: positives de dia i negatives de nit. La manca de
precipitacions, la insolació i les temperatures diürnes suaus fan que el mantell cada cop sigui més
escàs a les solanes i amb neu molt transformada a totes les orientacions. Continuem amb neu pols
reciclada (tipus sucre)a les obagues i neu vella i endurida a les solanes. A l’Aran-Franja Nord de la
Pallaresa no es descarta la caiguda d’algun lliscament en pendents que encara no s’hagin purgat,
especialment el diumenge. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, en general, no hi ha condicions
per l’activitat d’allaus. Tot i així no es descarta que hi pugui haver alguna placa de vent que podria
caure per una sobrecàrrega molt forta (pas d’un grup de persones sense distància de seguretat,
descens en grup compacte) en terreny procliu al desencadenament, bàsicament pendents fortament
inclinats i convexos. Aquestes allaus seran de mida insuficient per enterrar una persona. Cal extremar
les precaucions per neu endurida i relliscosa (recordeu dur material per evitar relliscades: grampons,
piolet, casc).
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
Mentre no hi hagi precipitacions no es preveuen canvis en l’estabilitat de la neu. Dilluns pugen les
temperatures i augmenta la probabilitat d’algun lliscament basal a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa.
Evolució del perill: ESTACIONARI
El proper butlletí s'emetrà el dia 14/12/2015
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 14/12/2015

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

Vàlid fins: 15/12/2015

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 15/12/2015
Aran-Franja Nord Pallaresa

FEBLE (1).

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1).

Pallaresa

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és present des dels 1600 m en orientacions obagues i
de 1700-1800 m a les solanes i és esquiable per damunt d’aquestes cotes. A 2200 metres els gruixos
varien entre els 40-70 cm. A la resta de sectors el mantell és difícilment esquiable. A la meitat nord de
la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa en les orientacions nord el mantell està erosionat pel vent
des dels 2000-2100 m en amunt. A les obagues d’aquests sectors apareix la neu per sobre de 1700
m discontínua, i contínua en bosc per sobre de 1800 m, per tornar a desaparèixer al sortir del bosc.
A les orientacions solanes la neu és present des dels 2000 m amb deflacions a les crestes, carenes i
cims. Els gruixos a 2000 m varien entre 5-30 cm, però localment amb sobreacumulacions que poden
passar dels 40 cm en indrets arrecerats. A la meitat sud de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa
el mantell és molt escàs.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 15/12/2015
Situació favorable a tots els sectors. Tal i com hem indicat en les darreres setmanes, l’anticicló
persisteix i la situació nivològica no presenta canvis. La manca de precipitacions, la insolació i les
temperatures diürnes suaus fan que el mantell cada cop sigui més escàs a les solanes i amb neu molt
transformada a totes les orientacions. Continuem amb neu pols reciclada (tipus sucre)a les obagues
que al llarg dels dies s’ha anat compactant i neu vella i endurida a les solanes. A l’Aran-Franja Nord
de la Pallaresa no es descarta la caiguda d’algun lliscament en pendents que encara no s’hagin
purgat. Aquesta situació serà lleugerament més probable per l’ascens de les temperatures previst. A la
Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, en general, no hi ha condicions per l’activitat d’allaus. Tot i així
no es descarta que hi pugui haver alguna placa de vent que podria caure per una sobrecàrrega molt
forta (pas d’un grup de persones sense distància de seguretat, descens en grup compacte) en terreny
procliu al desencadenament, bàsicament pendents fortament inclinats i convexos. Aquestes allaus
seran de mida insuficient per enterrar una persona. Cal extremar les precaucions per neu endurida i
relliscosa (recordeu dur material per evitar relliscades: grampons, piolet, casc).
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
Mentre no hi hagi precipitacions no es preveuen canvis en l’estabilitat de la neu. Evolució del perill:
ESTACIONARI
El proper butlletí s'emetrà el dia 15/12/2015
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 15/12/2015

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

Vàlid fins: 16/12/2015

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 16/12/2015
Aran-Franja Nord Pallaresa

FEBLE (1).

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1).

Pallaresa

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és present des dels 1600 m en orientacions obagues i
de 1700-1800 m a les solanes i és esquiable per damunt d’aquestes cotes. A 2200 metres els gruixos
varien entre els 40-70 cm. A la resta de sectors el mantell és difícilment esquiable. A la meitat nord de
la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa en les orientacions nord el mantell està erosionat pel vent
des dels 2000-2100 m en amunt. A les obagues d’aquests sectors apareix la neu per sobre de 1700
m discontínua, i contínua en bosc per sobre de 1800 m, per tornar a desaparèixer al sortir del bosc.
A les orientacions solanes la neu és present des dels 2000 m amb deflacions a les crestes, carenes i
cims. Els gruixos a 2000 m varien entre 5-30 cm, però localment amb sobreacumulacions que poden
passar dels 40 cm en indrets arrecerats. A la meitat sud de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa
el mantell és molt escàs.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 16/12/2015
Situació favorable a tots els sectors però amb possibilitat de lliscaments a l’Aran-Franja Nord de
la Pallaresa. Les temperatures a tots els sectors han iniciat un fort ascens a 2200 metres. A les
obagues aquest ascens no hi tindrà massa efecte. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa és possible
algun lliscament en pendents fortament inclinats, especialment a partir d’esquerdes i sectors que no
s’hagin purgat. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, en general, no hi ha condicions per
l’activitat d’allaus. Tot i així no es descarta que hi pugui haver alguna placa de vent que podria caure
per una sobrecàrrega molt forta (pas d’un grup de persones sense distància de seguretat, descens
en grup compacte) en terreny procliu al desencadenament, bàsicament pendents fortament inclinats
i convexos. Aquestes allaus seran de mida insuficient per enterrar una persona. Cal extremar les
precaucions per neu endurida i relliscosa (recordeu dur material per evitar relliscades: grampons,
piolet, casc).
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
No s’esperen canvis en la situació del mantell nival. Evolució del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 16/12/2015
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 16/12/2015

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

Vàlid fins: 17/12/2015

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 17/12/2015
Aran-Franja Nord Pallaresa

FEBLE (1).

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1).

Pallaresa

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és present des dels 1600 m en orientacions obagues i
de 1700-1800 m a les solanes i és esquiable per damunt d’aquestes cotes. A 2200 metres els gruixos
varien entre els 30-60 cm. A la resta de sectors el mantell és difícilment esquiable. A la meitat nord de
la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa en les orientacions nord el mantell està erosionat pel vent
des dels 2000-2100 m en amunt. A les obagues d’aquests sectors apareix la neu per sobre de 1700 m
discontínua, i contínua en bosc per sobre de 1800 m, per tornar a desaparèixer al sortir del bosc. A les
orientacions solanes la neu és present des dels 2000 m amb deflacions a les crestes, carenes i cims.
Els gruixos a 2000 m varien entre 5-30 cm, però localment amb sobreacumulacions que poden passar
dels 30-40 cm en indrets arrecerats. A la meitat sud de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa
el mantell és molt escàs.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 17/12/2015
Situació favorable a tots els sectors però amb possibilitat de lliscaments i fusió a l’Aran-Franja Nord de
la Pallaresa. A tots els sectors les temperatures es van enfilar ahir a cotes altes. A 2200 metres es van
assolir entre 5 i 8 ºC. De matinada s’han mantingut positives. El cel enteranyinat també ha dificultat el
regel. En aquestes condicions a l’Aran-Franja nord de la Pallaresa tot i que la situació és favorable, no
es descarta la caiguda espontània d’algun lliscament i alguna allau de fusió en pendents molt inclinats.
A la Ribagorçana i a la Pallaresa el mantell és molt escàs i es mostra cada cop més endurit i difícil
de transformar a fusió generalitzada de cara a demà. Tan sols a l’extrem nord en contacte amb el
sector de l’Aran no es descarta la caiguda d’alguna purga de neu humida. D’altra banda tot i que la
situació és favorable no es alguna placa de vent que podria caure per una sobrecàrrega molt forta (pas
d’un grup de persones sense distància de seguretat, descens en grup compacte) en terreny fortament
inclinat i convex. En tots els casos les allaus serien de mida insuficient per enterrar una persona.
Finalment recordeu dur material de seguretat per allaus així com també grampons, piolet i casc per
evitar relliscades amb la neu endurida.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
L’augment de la temperatura podrà donar lloc a la caiguda de purgues de fusió en pendents fortament
inclinats a les solanes. Evolució del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 17/12/2015
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 17/12/2015

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

Vàlid fins: 18/12/2015

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 18/12/2015
Aran-Franja Nord Pallaresa

FEBLE (1).

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1).

Pallaresa

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és present des dels 1600 m en orientacions obagues i de
1700-1800 m a les solanes i és esquiable per damunt d’aquestes cotes. A 2200 metres els gruixos varien entre
els 30-60 cm. A la resta de sectors el mantell és difícilment esquiable. A la meitat nord de la Ribagorçana-Vall
Fosca i de la Pallaresa en les orientacions nord el mantell està erosionat pel vent des dels 2000-2100 m en
amunt. A les obagues d’aquests sectors apareix la neu per sobre de 1700 m discontínua, i contínua en bosc
per sobre de 1800 m, per tornar a desaparèixer al sortir del bosc. A les orientacions solanes la neu és present
des dels 2000 m amb deflacions a les crestes, carenes i cims. Els gruixos a 2000 m varien entre 5-30 cm, però
localment amb sobreacumulacions que poden passar dels 30-40 cm en indrets arrecerats. A la meitat sud de la
Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa el mantell és molt escàs.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 18/12/2015
Situació de lliscaments i fusió a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa i situació favorable a la resta de sectors.
Les temperatures van en ascens dia rere dia a tots els sectors. A 2200 metres s’han assolit valors màxims al
voltant dels 8-9 ºC. El mantell va agafant humitat excepte en sectors molt obacs i a cotes altes. En superfície
hi ha neu encrostada i puntualment per sobre hi ha gebre i neu pols reciclada formats per refredament nocturn.
Internament la neu està compactada. Amb les altes temperatures que continuaran donant-se, a l’Aran-Franja
nord de la Pallaresa és possible la caiguda espontània d’algun lliscament i alguna allau de fusió en pendents
molt inclinats. A la Ribagorçana i a la Pallaresa el mantell és molt escàs i es mostra cada cop més endurit i difícil
de transformar a fusió. Tan sols a l’extrem nord en contacte amb el sector de l’Aran no es descarta la caiguda
d’alguna purga de neu humida. D’altra banda tot i que la situació és favorable no es alguna placa de vent que
podria caure per una sobrecàrrega molt forta (pas d’un grup de persones sense distància de seguretat, descens
en grup compacte) en terreny fortament inclinat i convex. En tots els casos les allaus serien de mida insuficient
per enterrar una persona. Finalment recordeu dur material de seguretat per allaus així com també grampons,
piolet i casc per evitar relliscades amb la neu endurida.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
L’augment de la temperatura podrà donar lloc a la caiguda de purgues de fusió en pendents fortament inclinats
a les solanes. Evolució del perill: ESTACIONARI o EN LLEUGER AUGMENT.
El proper butlletí s'emetrà el dia 18/12/2015
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 18/12/2015

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

Vàlid fins: 19/12/2015

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 19/12/2015
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2) en les hores centrals del dia; FEBLE (1) a la resta.

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1).

Pallaresa

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és present des dels 1600 m en orientacions obagues i de
1700-1800 m a les solanes i és esquiable per damunt d’aquestes cotes. A 2200 metres els gruixos varien entre
els 30-60 cm. A la resta de sectors el mantell és difícilment esquiable. A la meitat nord de la Ribagorçana-Vall
Fosca i de la Pallaresa en les orientacions nord el mantell està erosionat pel vent des dels 2000-2100 m en
amunt. A les obagues d’aquests sectors apareix la neu per sobre de 1700 m discontínua, i contínua en bosc
per sobre de 1800 m, per tornar a desaparèixer al sortir del bosc. A les orientacions solanes la neu és present
des dels 2000 m amb deflacions a les crestes, carenes i cims. Els gruixos a 2000 m varien entre 5-30 cm, però
localment amb sobreacumulacions que poden passar dels 30-40 cm en indrets arrecerats. A la meitat sud de la
Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa el mantell és molt escàs.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 19/12/2015
Situació de lliscaments i fusió a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa i situació de neu humida per fusió a la resta de
sectors. Ahir les temperatures màximes van superar els 9-10 ºC a 2200 metres de diferents indrets del Pirineu
Occidental. Al llarg de la setmana les temperatures no han parat de pujar. A les obagues, la neu que la setmana
passada es mantenia molt freda, ha iniciat un ascens de temperatura. Tot i així internament es manté en grans
de facetes compactades. A les solanes la temperatura de la neu és ja alta i s’han donat lliscaments i purgues
de fusió de forma natural en pendents fortament inclinats. De cara al cap de setmana es podran desencadenar
de forma natural allaus de fusió i lliscaments sobretot en les hores centrals del dia de a l’Aran-Franja nord de
la Pallaresa. Cal fer atenció a les esquerdes a partir de les quals es poden desenganxar lliscament i les zones
fosques com rocs, arbres i sols nu en contacte amb neu, a partir d’on es poden generar allaus de fusió. La situació
a la Ribagorçana i a la Pallaresa també serà de fusió però el mantell és molt escàs i es mostra més endurit.
Per aquest motiu la situació de fusió se cenyirà sobretot a l’extrem nord d’ambdós sectors, on la disponibilitat de
neu és major. En cas de regel nocturn i sobretot per la neu més endurida, recordeu dur material de seguretat
grampons, piolet i casc per evitar relliscades.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
Continuarà la possibilitat de la caiguda de purgues de fusió en pendents fortament inclinats a les solanes.
Evolució del perill: ESTACIONARI o LLEUGER AUGMENT
El proper butlletí s'emetrà el dia 19/12/2015
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 19/12/2015

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

Vàlid fins: 21/12/2015

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 21/12/2015
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2) durant el dia; FEBLE (1) durant la resta.

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1).

Pallaresa

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és present des dels 1600 m en orientacions obagues i de
1700-1800 m a les solanes i és esquiable per damunt d’aquestes cotes. A 2200 metres els gruixos varien entre
els 30-60 cm. A la resta de sectors el mantell és difícilment esquiable. A la meitat nord de la Ribagorçana-Vall
Fosca i de la Pallaresa en les orientacions nord el mantell està erosionat pel vent des dels 2000-2100 m en
amunt. A les obagues d’aquests sectors apareix la neu per sobre de 1700 m discontínua, i contínua en bosc
per sobre de 1800 m, per tornar a desaparèixer al sortir del bosc. A les orientacions solanes la neu és present
des dels 2000 m amb deflacions a les crestes, carenes i cims. Els gruixos a 2000 m varien entre 5-30 cm, però
localment amb sobreacumulacions que poden passar dels 30-40 cm en indrets arrecerats. A la meitat sud de la
Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa el mantell és molt escàs.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 21/12/2015
Situació de lliscaments i neu humida a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa i situació de neu humida a la resta
de sectors. Les temperatures són molt altes en els darrers dies i no regela de nit. A les obagues, la neu que la
setmana passada es mantenia molt freda, ha iniciat un ascens de temperatura. Tot i així internament es manté
en grans de facetes compactades. A les solanes la temperatura de la neu és ja alta i s’han donat lliscaments i
purgues de fusió de forma natural en pendents fortament inclinats. De cara al cap de setmana i dilluns es podran
desencadenar de forma natural allaus de fusió i lliscaments a qualsevol hora durant el dia a l’Aran-Franja nord
de la Pallaresa. Cal fer atenció a les esquerdes a partir de les quals es poden desenganxar lliscament i les zones
fosques com rocs, arbres i sòl nu en contacte amb neu, a partir d’on es poden generar allaus de fusió. La situació
a la Ribagorçana i a la Pallaresa també serà de neu humida per fusió però el mantell és molt escàs i es mostra
més endurit. Per aquest motiu la situació de fusió se cenyirà sobretot a l’extrem nord d’ambdós sectors, on la
disponibilitat de neu és major. En cas de regel nocturn i sobretot per la neu més endurida pel vent a cotes altes,
recordeu dur material de seguretat grampons, piolet i casc per evitar relliscades.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
Dilluns augmentarà la probabilitat de lliscaments i caiguda de purgues de fusió en pendents fortament inclinats,
ja que el pas d’un front mantindrà el cel ennuvolat sense regel nocturn. Evolució del perill: ESTACIONARI o
LLEUGER AUGMENT
El proper butlletí s'emetrà el dia 21/12/2015
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 21/12/2015

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

Vàlid fins: 22/12/2015

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 22/12/2015
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2) durant el dia; FEBLE (1) durant la resta.

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1).

Pallaresa

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és present des dels 1600 m en orientacions obagues i de
1700-1800 m a les solanes i és esquiable per damunt d’aquestes cotes. A 2200 metres els gruixos varien entre
els 30-60 cm. A la resta de sectors el mantell és difícilment esquiable. A la meitat nord de la Ribagorçana-Vall
Fosca i de la Pallaresa en les orientacions nord el mantell està erosionat pel vent des dels 2000-2100 m en
amunt. A les obagues d’aquests sectors apareix la neu per sobre de 1700 m discontínua, i contínua en bosc
per sobre de 1800 m, per tornar a desaparèixer al sortir del bosc. A les orientacions solanes la neu és present
des dels 2000 m amb deflacions a les crestes, carenes i cims. Els gruixos a 2000 m varien entre 5-30 cm, però
localment amb sobreacumulacions que poden passar dels 30-40 cm en indrets arrecerats. A la meitat sud de la
Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa el mantell és molt escàs.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 22/12/2015
Situació de lliscaments i neu humida a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa i situació de neu humida a la resta de
sectors. Durant el cap de setmana les temperatures va ser molt altes, superiors als 10 ºC per sobre 2200 m i
sense regel nocturn. Avui dilluns, de matinada les temperatures han baixat i en superfície ha regelat lleugerament
però amb les altes temperatures diürnes, tant a les obagues com a les solanes la temperatura de la neu va en
ascens. Internament es mantenen els grans facetats compactes a les obagues. A les solanes la neu s’aprima
per fusió. Durant el cap de setmana han caigut de forma natural algunes allaus de fusió i lliscaments a la Franja
Nord de la Pallaresa. Amb les temperatures altes previstes continuarà la possibilitat de caiguda natural d’allaus
de fusió en les hores centrals del dia i també de lliscaments a l’Aran-Franja nord de la Pallaresa. Cal fer atenció
a les esquerdes a partir de les quals es poden desenganxar lliscaments i les zones fosques com rocs, arbres i
sòl nu en contacte amb neu, a partir d’on es poden generar allaus de fusió. La situació a la Ribagorçana i a la
Pallaresa també serà de neu humida per fusió però el mantell és molt escàs i es mostra més endurit. Per aquest
motiu la situació de fusió se cenyirà sobretot a l’extrem nord d’ambdós sectors, on la disponibilitat de neu és
major. A causa del regel nocturn i sobretot per la neu més endurida pel vent a cotes altes, recordeu dur material
de seguretat grampons, piolet i casc per evitar relliscades.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
Continuarà la possibilitat de fusió durant el dia. Evolució del perill: ESTACIONARI o EN LLEU DESCENCS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 22/12/2015
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 22/12/2015

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

Vàlid fins: 23/12/2015

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 23/12/2015
Aran-Franja Nord Pallaresa FEBLE (1).
Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1).

Pallaresa

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és present des dels 1600-1700 m en
orientacions obagues i de 1700-1800 m a les solanes i és esquiable per damunt d’aquestes
cotes. A 2200 metres els gruixos varien entre els 30-50 cm. A la resta de sectors el mantell
és difícilment esquiable. A la meitat nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa en
les orientacions nord el mantell està erosionat pel vent des dels 2000-2100 m en amunt. A les
obagues d’aquests sectors apareix la neu per sobre de 1700 m discontínua. A les orientacions
solanes la neu és present des dels 2000 m amb deflacions a les crestes, carenes i cims. Els
gruixos a 2000 m varien entre 5-30 cm, però localment amb algun sector més acumulat on es
poden superar els 30-40 cm. A la meitat sud de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa
el mantell és molt escàs.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 23/12/2015
Situació favorable a tots els sectors Ahir les temperatures van baixar acusadament amb
mínimes que van ser al voltant d’1 i -1 ºC a 2200 metres. La nit ha estat clara i el regel nocturn
ha tornat a fer-se present a la superfície del mantell. A tots els sectors la situació és favorable,
tot i que no es descarta la caiguda d’algun lliscament en pendents fortament inclinats. A causa
del regel nocturn i sobretot per la neu més endurida, recomanem dur material de seguretat
grampons, piolet i casc per evitar relliscades.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
No es preveuen canvis. Evolució del perill: ESTACIONARI
El proper butlletí s'emetrà el dia 23/12/2015
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 23/12/2015

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

Vàlid fins: 24/12/2015

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 24/12/2015
Aran-Franja Nord Pallaresa FEBLE (1).
Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1).

Pallaresa

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
A causa de la manca de precipitacions el mantell és molt escàs per l’època de l’any. A l’AranFranja Nord de la Pallaresa el mantell és present des dels 1600-1700 m en orientacions
obagues i de 1700-1800 m a les solanes i és esquiable per damunt d’aquestes cotes. A 2200
metres els gruixos varien entre els 30-50 cm. A la resta de sectors el mantell és difícilment
esquiable. A la meitat nord de la Ribagorçana- Vall Fosca i de la Pallaresa a 2000 m els
gruixos varien entre 5-30 cm. A la meitat sud de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa
el mantell és molt escàs.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 24/12/2015
Situació favorable a tots els sectors. Continuem sense precipitacions a la vista de cara als
propers dies i per tant amb la mateixa tònica pel que fa a l’estabilitat de la neu. Ahir les
temperatures màximes a 2200 metres van rondar entre els 5 i 9ºC i les mínimes d’avui matí
han estat entre 1 i -1ºC, a la mateixa cota. En els indrets més obacs s’ha format gebre ben
desenvolupat a la superfície de la neu. Internament la neu està formada per facetes i grans
estriats però es mostren compactats. A les solanes hi ha neu molt envellida i podrida , i, també,
encrostada durant el matí. En tot els seu conjunt la neu és estable. Tan sols és possible
alguna placa de vent molt aïllada però molt difícil a que es desencadeni. Tampoc es descarta
algun desenganxament d’esquerdes que doni lloc a algun lliscament basal. Recomanem dur
material de seguretat grampons, piolet i casc per evitar relliscades.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
En les pròximes 72 hores no es preveuen canvis. Evolució del perill: ESTACIONARI
El proper butlletí s'emetrà el dia 24/12/2015
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 24/12/2015

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

Vàlid fins: 28/12/2015

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 28/12/2015
Aran-Franja Nord Pallaresa

FEBLE (1).

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1).

Pallaresa

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
A causa de la manca de precipitacions el mantell és molt escàs per l’època de l’any. A l’Aran-Franja
Nord de la Pallaresa el mantell és present des dels 1600-1700 m en orientacions obagues i de
1900-2000 m a les solanes i és esquiable per damunt d’aquestes cotes. A 2200 metres els gruixos
varien entre els 30-50 cm. A la resta de sectors el mantell és difícilment esquiable. A la meitat nord de la
Ribagorçana- Vall Fosca i de la Pallaresa el mantell apareix de forma discontínua des dels 1900-2100
m fins als cims; a 2000 m els gruixos varien entre 5-30 cm. A la meitat sud de la Ribagorçana-Vall
Fosca i de la Pallaresa el mantell és quasi inexistent.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 28/12/2015
Situació favorable a tots els sectors. Continuem sense precipitacions a la vista de cara als propers dies
i per tant amb la mateixa tònica de mantell estable. No hi ha hagut canvis en les temperatures; aquestes
pujaran lleugerament els propers dies. Continuarà el regel del mantell durant la nit i s’humitejarà de dia.
En els indrets més obacs s’ha format gebre ben desenvolupat a la superfície de la neu; internament
la neu està formada per facetes, però es mostren compactades. A les solanes hi ha neu encrostada
durant el matí que s’humiteja en superfície durant el dia; a la base la neu és humida ja que el terra està
calent; per això no es descarta alguna allau petita (mida 1) de lliscament basal, especialment a l’AranFranja Nord de la Pallaresa en vessants herbosos de fort pendent. Són més probables els dies 27 i 28.
El perill d’allaus és FEBLE (1). A cotes altes el mantell està endurit per neus ventades i encrostades.
Es recomana dur material per evitar relliscades: grampons, piolet i casc.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
En les pròximes 72 hores no es preveuen canvis. De cara a diumenge i dilluns, s’apropen fronts
que humitejaran el mantell i evitaran el regel. Evolució del perill: ESTACIONARI o EN LLEUGER
AUGMENT.
El proper butlletí s'emetrà el dia 28/12/2015
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 28/12/2015

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

Vàlid fins: 29/12/2015

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 29/12/2015
Aran-Franja Nord Pallaresa

FEBLE (1).

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1).

Pallaresa

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
A causa de la manca de precipitacions el mantell és molt escàs per l’època de l’any. A l’Aran-Franja
Nord de la Pallaresa el mantell és present des dels 1600-1700 m en orientacions obagues i de
1900-2000 m a les solanes i és esquiable per damunt d’aquestes cotes. A 2200 metres els gruixos
varien entre els 30-40 cm. A la resta de sectors el mantell és difícilment esquiable. A la meitat nord de la
Ribagorçana- Vall Fosca i de la Pallaresa el mantell apareix de forma discontínua des dels 1900-2200
m fins als cims; a 2000 m els gruixos varien entre 5-30 cm. A la meitat sud de la Ribagorçana-Vall
Fosca i de la Pallaresa el mantell és quasi inexistent.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 29/12/2015
Situació favorable a tots els sectors. Un front creuarà el Pirineu amb alguna nevada feble durant la
matinada de dimarts amb cota de neu a 2000 m baixant a 1600 m, 1400 m a l’Aran; com a màxim
s’esperen uns 5 cm de neu recent. El mantell continuarà estable. En els indrets més obacs s’ha format
gebre ben desenvolupat a la superfície de la neu, però és molt aïllat; internament la neu està formada
per facetes, però es mostren compactades. A les solanes hi ha neu encrostada durant el matí que
s’humiteja en superfície durant el dia; a la base la neu és humida ja que el terra està calent; per això
no es descarta alguna allau petita (mida 1) de lliscament basal, especialment a l’Aran-Franja Nord de
la Pallaresa en vessants herbosos de fort pendent. Aquesta situació és vàlida dilluns i dimarts, i ve
afavorida per la manca de regel durant la propera nit de dilluns a dimarts. El perill d’allaus és FEBLE
(1). A cotes altes el mantell està endurit per neus ventades i encrostades. Es recomana dur material
per evitar relliscades: grampons, piolet i casc.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
Després d’aquest front torna l’anticicló fins l’arribada d’un nou front dijous. Mentrestant, el mantell
continuarà endurint-se per regel i vent fort i es mantindrà estable. Evolució del perill: ESTACIONARI
o EN LLEUGER AUGMENT dijous.
El proper butlletí s'emetrà el dia 29/12/2015
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 29/12/2015

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

Vàlid fins: 30/12/2015

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 30/12/2015
Aran-Franja Nord Pallaresa

FEBLE (1).

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1).

Pallaresa

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
A causa de la manca de precipitacions el mantell és molt escàs per l’època de l’any. El terra ha quedat
enfarinat per damunt de 1800-2000 m però per efecte del sòl, ja està desapareixent de les solanes. A
l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és present des dels 1600-1700 m en orientacions obagues
i de 1900 m a les solanes, esquiable per damunt de 2300 m; a 2200 metres els gruixos varien entre els
30-40 cm. A la resta de sectors el mantell és difícilment esquiable. A la meitat nord de la RibagorçanaVall Fosca i de la Pallaresa el mantell apareix de forma discontínua des dels 1900-2200 m fins als
cims; a 2000 m els gruixos varien entre 5-30 cm. A la meitat sud de la Ribagorçana-Vall Fosca i de
la Pallaresa el mantell és quasi inexistent.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 30/12/2015
Situació favorable a tots els sectorrs. Un front ha creuat la matinada de dimarts el Pirineu, però només
s’han vist alguns flocs de neu (màxim 1 cm de neu recent), amb cota de neu entre 2000-1800 m, amb
vents de l’oest i sud-oest. El mantell continua estable. A les obagues, internament la neu està formada
per facetes, però es mostren compactades. A les solanes hi ha neu encrostada durant el matí que
s’humiteja en superfície durant el dia; a la base, la neu és humida ja que el terra està calent; per això
no es descarta alguna allau petita (mida 1) de lliscament basal, especialment a l’Aran-Franja Nord de
la Pallaresa en vessants herbosos de fort pendent. Aquesta situació és vàlida dimarts i, especialment
dimecres, en què les temperatures tornaran a pujar força de dia i amb alta insolació. El perill d’allaus
és FEBLE (1). A cotes altes el mantell està endurit per neus ventades i encrostades. Es recomana dur
material per evitar relliscades: grampons, piolet i casc.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
Dijous arriba un nou front, similar al que ha creuat dimarts. Per tant, no hi haurà canvis en l’estabilitat
del mantell. Continuarà endurint-se per regel. Evolució del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 30/12/2015
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 30/12/2015

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

Vàlid fins: 31/12/2015

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 31/12/2015
Aran-Franja Nord Pallaresa

FEBLE (1).

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1).

Pallaresa

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
A causa de la manca de precipitacions el mantell és molt escàs per l’època de l’any. L’enfarinada de
dimarts ja s’ha fos. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és present des dels 1600-1700 m
en orientacions obagues i de 1900 m a les solanes, esquiable per damunt de 2300 m; a 2200 metres
els gruixos varien entre els 30-40 cm. A la resta de sectors el mantell és difícilment esquiable. A la
meitat nord de la Ribagorçana- Vall Fosca i de la Pallaresa el mantell apareix de forma discontínua
des dels 1900-2200 m fins als cims; a 2000 m els gruixos varien entre 5-30 cm. A la meitat sud de la
Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa el mantell és quasi inexistent.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 31/12/2015
Situació favorable a tots els sectors. La matinada de dimarts dia 29 va nevar molt feblement i de forma
imperceptible a la majoria de sectors. Avui matí la neu es trobava lleument humitejada en superfície i
també a la base a causa del terra calent. Demà es preveu encrostament pel descens de la temperatura.
El mantell continua estable. A les obagues, internament la neu està formada per facetes, però es
mostren compactades. A les solanes la neu està transformada a neu podrida. No es descarta alguna
allau petita (mida 1) de lliscament basal, especialment a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa en vessants
herbosos de fort pendent que encara no s’hagin purgat. El perill d’allaus és FEBLE (1). A cotes altes el
mantell està endurit per neus ventades i encrostades. Es recomana dur material per evitar relliscades:
grampons, piolet i casc.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
Malgrat algunes febles precipitacions, no es preveuen canvis en l’estabilitat del mantell. Evolució del
perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 31/12/2015
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 31/12/2015

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

Vàlid fins: 02/01/2016

Hora: 12:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 02/01/2016
Aran-Franja Nord Pallaresa

FEBLE (1).

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1).

Pallaresa

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
A causa de la manca de precipitacions el mantell és molt escàs per l’època de l’any. A l’Aran-Franja
Nord de la Pallaresa el mantell és present des dels 1600-1700 m en orientacions obagues i de 1900 m
a les solanes, esquiable per damunt de 2300 m; a 2200 metres els gruixos varien entre els 30-40 cm.
A la resta de sectors el mantell és difícilment esquiable. A la meitat nord de la Ribagorçana- Vall Fosca
i de la Pallaresa el mantell apareix de forma discontínua des dels 1900-2200 m fins als cims; a 2000
m els gruixos varien entre 5-30 cm. A la meitat sud de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa el
mantell és quasi inexistent.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 02/01/2016
Situació de lliscaments a l'Aran-Franja Nord de la Pallaresa; situació favorable a la resta de sectors.
Ahir va ser un dels dies més càlids del que portem d’hivern, amb màximes entre 10 i 12ºC a 2200 m;
avui dijous ha regelat lleugerament. El mantell s’anirà humitejant en superfície pel pas de núvols baixos
i plugims, amb algun floc de neu per sobre de 2400 m baixant a 1600 m la matinada de divendres.
Divendres les temperatures pujaran novament de dia i al vespre es tornarà a tapar per un front que
probablement dissabte doni les nevades més generals i importants des de finals de novembre. De
moment, el mantell continua estable. A les obagues, internament la neu està formada per facetes, però
es mostren compactades. A les solanes la neu es transforma al llarg del dia a neu podrida de fusió
en superfície. El mantell s’humitejarà més que dies enrere amb poc o nul regel. Augmenta una mica
la probabilitat d’alguna allau petita (mida 1) de lliscament basal, especialment a l’Aran-Franja Nord
de la Pallaresa en vessants herbosos de fort pendent. El perill d’allaus és FEBLE (1) en tendència
a augmentar lleugerament per la fusió. A cotes altes el mantell està endurit per neus ventades i
encrostades. Es recomana dur material per evitar relliscades: grampons, piolet i casc. Compte amb
vessants de fort pendent amb neu humida podrida que encara no s’hagin purgat.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
El dissabte 2 de gener pot augmentar la probabilitat d’allaus degut a una situació de neu recent i neu
ventada. Cal estar atents a l’evolució de la nevada. Evolució del perill: EN AUGMENT el dia 2.
El proper butlletí s'emetrà el dia 02/01/2016
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 02/01/2016

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

Vàlid fins: 04/01/2016

Hora: 11:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 04/01/2016
Aran-Franja Nord Pallaresa

FEBLE (1).

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1).

Pallaresa

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
A causa de la manca de precipitacions el mantell és molt escàs per l’època de l’any. A l’Aran-Franja
Nord de la Pallaresa el mantell és present des dels 1600-1700 m en orientacions obagues i de 1900 m
a les solanes, esquiable per damunt de 2300 m; a 2200 metres els gruixos varien entre els 30-40 cm.
A la resta de sectors el mantell és difícilment esquiable. A la meitat nord de la Ribagorçana- Vall Fosca
i de la Pallaresa el mantell apareix de forma discontínua des dels 1900-2200 m fins als cims; a 2000
m els gruixos varien entre 5-30 cm. A la meitat sud de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa el
mantell és quasi inexistent.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 04/01/2016
Situació favorable. Després de dies de temperatures altes, avui dissabte han baixat a valors propers
als normals per l’època (mínimes entre -4 i -6ºC a 2200 m). Han caigut en la matinada de dissabte
entre 1-5 cm de neu recent, amb cota de neu a uns 1800 m amb vent moderat de l’oest. Amb la poca
precipitació el mantell continua estable. A les obagues, internament la neu està formada per facetes,
es mostren compactades; en superfície ja apareix més encrostada que dies enrere. A les solanes la
neu està encrostada i endurida. El perill d’allaus és FEBLE (1) dissabte i diumenge. Diumenge les
temperatures augmentaran al llarg del dia i s’anirà tapant per l’arribada d’un altre front molt feble.
Diumenge pot humitejar-se lleugerament la superfície del mantell, sense més conseqüències. A cotes
altes el mantell està endurit per neus ventades i encrostades. Es recomana dur material per evitar
relliscades: grampons, piolet i casc.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
No hi haurà canvis en l’estabilitat del mantell. Les nevades de dilluns no canviaran la situació. Evolució
del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 04/01/2016
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 04/01/2016

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

Vàlid fins: 05/01/2016

Hora: 12:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 05/01/2016
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1).

Pallaresa

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
El mantell és molt escàs per l’època de l’any, no arriba ni al 50% del que tocaria per aquestes dates.
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és present i esquiable des dels 1600-1700 m en
orientacions obagues i de 1900-2000 m a les solanes; a 2200 metres els gruixos varien entre els 30-50
cm. A la resta de sectors el mantell és pràcticament no esquiable. A la meitat nord de la RibagorçanaVall Fosca i de la Pallaresa el mantell apareix de forma discontínua des dels 1900-2200 m fins als
cims; a 2000 m els gruixos varien entre 5-30 cm. A la meitat sud de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la
Pallaresa el mantell és quasi inexistent, només enfarinant el terra.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 05/01/2016
Situació de neu ventada a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa. Situació favorable a la resta. Des de
divendres estan creuant fronts febles, ara càlids, ara freds, i això provoca nevades febles amb grans
canvis de cotes de neu. Així continuarà durant la resta de setmana. De moment, hem tingut una
successió de neu recent seca els dies 1 i 2, pluja fins a 2300 m el dia 4 i avui dilluns novament neu
recent, cada cop més seca. En total, s’han acumulat uns 15 cm per sobre de 2300 m a l’Aran-Franja
Nord de la Pallaresa i uns 10 cm a 2000 m; a la resta de sectors, els gruixos acumulats no arriben als 10
cm a cotes altes i a més han caigut en gran part directament damunt del terra. Avui dilluns continuarà
nevant feblement a tots els sectors amb vent de l’oest més fluix que dies enrere. El perill d’allaus a
l’Aran-Franja Nord és MODERAT (2), especialment per damunt de 2300 m ja que s’han format petites
plaques de neu ventada que a cotes altes descansen sobre nivells de facetes de recent formació;
aquests plaques són petites però poden caure fàcilment al pas d’una persona i s’aniran incrementant
a mesura que vagi nevant; estan situades en els vessants orientats entre sud-est a nord-est; en cas
de provocar una allau aquesta difícilment podrà colgar una persona (mida 1), a excepció de relleus
trampa com fondalades i torrenteres. A la resta de sectors el perill és FEBLE (1) ja que la nevada es
diposita directament sobre el terra.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
Aniran passant fronts durant tota la setmana, alternant nevades amb pluges fins cotes altes. Evolució
del perill: EN LLEUGER AUGMENT, especialment el dimecres a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa.
El proper butlletí s'emetrà el dia 05/01/2016
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 05/01/2016

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

Vàlid fins: 07/01/2016

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 07/01/2016
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2) passant a MARCAT (3) la nit de dimecres.

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1).

Pallaresa

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
El mantell és molt escàs per l’època de l’any, no arriba ni al 50% del que tocaria per aquestes dates. A l’AranFranja Nord de la Pallaresa el mantell és present i esquiable des dels 1600-1700 m en orientacions obagues i de
1900-2000 m a les solanes; a 2200 metres els gruixos varien entre els 30-50 cm. A la resta de sectors el mantell
és pràcticament no esquiable. A la meitat nord de la Ribagorçana- Vall Fosca i de la Pallaresa el mantell apareix
de forma discontínua des dels 1900-2200 m fins als cims; a 2000 m els gruixos varien entre 5-30 cm. A la meitat
sud de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa el mantell és quasi inexistent, només enfarinant el terra.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 07/01/2016
Situació de neu ventada a tots els sectors però també de neu recent a l’Aran per la possibilitat de caigudes
d’allaus de neu recent. El pas de diferents fronts ha deixat una capa de neu recent a tots els sectors. A l’AranFranja Nord de la Pallaresa hi ha uns 10-15 cm de neu recent i a la resta dels sectors al voltant dels 5 cm. La
temperatura ha baixat. Ahir a 2200 m les temperatures màximes van estar al voltant dels -1 i -2 ºC, i les mínimes
matinals d’avui entre -4 i -7 ºC. El vent no ha estat especialment destacable i s’ha mantingut de component oest.
La neu recent s’ha depositat majoritàriament damunt de neu encrostada i irregular, tot i que localment en algunes
obagues s’ha depositat damunt de neu vella tipus pols-reciclada. A l’Aran Franja nord de la Pallaresa s’han format
petites plaques toves que poden caure fins i tot al pas d’una persona. Es troben sobretot en orientacions est,
sud-est i nord-est. El indrets més propicis a ser desencadenats són els relleus convexos. A partir de les nevades
previstes per als propers dies, poden arribar a assolir la mida per enterrar una persona. Amb el pas d’un front càlid
demà dimecres a la nit, hi haurà un ascens de la temperatura i de la cota de neu, que pot donar pas a caigudes
espontànies de neu recent i també de les plaques que s’hagin creat durant avui i demà. A la Ribagorçana-Vall
Fosca i a la Pallaresa tot i que les nevades han estat menors, avui matí s’estan donant ruixats en forma de neu
granulada i s’estan formant puntualment algunes acumulacions en forma de placa. No es descarta que puguin
desencadenar-se en llocs molt propicis on s’hagi acumulat suficient neu. Es troben en orientacions est y són
proclius a caure en forts pendents (superiors als 35-40º) amb relleu convex.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
Hi haurà una successió de fronts durant tota la setmana, alternant nevades amb pluges. Evolució del perill: EN
LLEUGER AUGMENT.
El proper butlletí s'emetrà el dia 07/01/2016
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 07/01/2016

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

Vàlid fins: 08/01/2016

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 08/01/2016
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2) per sobre 2300 m. FEBLE (1) per sota.

Pallaresa

MODERAT (2) per sobre 2300 m. FEBLE (1) per sota.

Distribució del mantell nival
Situació de neu ventada a tots els sectors per sobre de 2300 m. Situació de lliscaments a l’Aran per sota de
2200 m. La inestabilitat del mantell ha augmentat darrerament. El pas de diferents fronts durant tota la setmana,
amb vents de l’oest i nord-oest, ha deixat una capa de neu recent de fins a 30-40 cm a l’Aran-Franja Nord de
la Pallaresa i de 10-20 cm a la resta. A tots els sectors hi ha neu ventada per damunt del nivell del bosc, que
és fràgil i que pot donar lloc a allaus de placa de vent per sobre d’uns 2300 m en orientacions entre nord, est i
sud, de mida purga o petita (mida 1 i 2); a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, aquestes plaques de vent són més
extenses i gruixudes i les allaus seran de mida 2, suficients per colgar una persona. Avui dijous està acabant de
passar un front càlid amb fort augment de temperatures a l’Aran i que s’incrementa demà divendres en aquest
sector per entrada de vent de sud; per això, dijous i divendres a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa hi pot haver
alguna allau de lliscament basal a qualsevol orientació per sota de 2200 m, que localment podria colgar una
persona o malmetre un vehicle, en vessants herbosos de fort pendent a qualsevol hora del dia. El perill d’allaus
és MARCAT (3) a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa i MODERAT a la resta de sectors per sobre de 2300 m
i FEBLE (1) per sota.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 08/01/2016
Situació de neu ventada a tots els sectors per sobre de 2300 m. Situació de lliscaments a l’Aran per sota de
2200 m. La inestabilitat del mantell ha augmentat darrerament. El pas de diferents fronts durant tota la setmana,
amb vents de l’oest i nord-oest, ha deixat una capa de neu recent de fins a 30-40 cm a l’Aran-Franja Nord de
la Pallaresa i de 10-20 cm a la resta. A tots els sectors hi ha neu ventada per damunt del nivell del bosc, que
és fràgil i que pot donar lloc a allaus de placa de vent per sobre d’uns 2300 m en orientacions entre nord, est i
sud, de mida purga o petita (mida 1 i 2); a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, aquestes plaques de vent són més
extenses i gruixudes i les allaus seran de mida 2, suficients per colgar una persona. Avui dijous està acabant de
passar un front càlid amb fort augment de temperatures a l’Aran i que s’incrementa demà divendres en aquest
sector per entrada de vent de sud; per això, dijous i divendres a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa hi pot haver
alguna allau de lliscament basal a qualsevol orientació per sota de 2200 m, que localment podria colgar una
persona o malmetre un vehicle, en vessants herbosos de fort pendent a qualsevol hora del dia. El perill d’allaus
és MARCAT (3) a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa i MODERAT a la resta de sectors per sobre de 2300 m
i FEBLE (1) per sota.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
Dissabte torna a passar un front amb possibles nevades baixant de cota i vents de l’oest. Evolució del perill: EN
LLEUGER AUGMENT dissabte.
El proper butlletí s'emetrà el dia 08/01/2016
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 08/01/2016

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

Vàlid fins: 09/01/2016

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 09/01/2016
Aran-Franja Nord Pallaresa

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

Ribagorçana-Vall Fosca

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

Pallaresa

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

Distribució del mantell nival
El mantell ha augmentat de gruix i extensió però encara està per sota de la mitjana. Amb la fusió des de dijous,
ha anat desapareixent la recent a cotes baixes. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és present des
de 1300 m pujant de cota ràpidament, esquiable des dels 1700 m en orientacions obagues i de 1900-2000 m a
les solanes; a 2200 metres els gruixos varien entre els 40-60 cm. A la resta de sectors el mantell apareix des
de 1300-1500 m, però puntualment hi ha clapes a la Pallaresa per sobre dels 1100 m. En general però, la neu
continua sent poc esquiable a excepció de vessants amb acumulacions a cotes altes, 2300-2400 m.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 09/01/2016
Situació de neu ventada a tots els sectors per sobre de 2400 m. Situació de neu humida per sota a causa de
l’augment de la temperatura i les precipitacions fins a cota alta. En els darrers dies, el pas de diferents fronts
durant la setmana, amb vents de l’oest i nord-oest, ha deixat una capa de neu recent de fins a 30-40 cm a l’AranFranja Nord de la Pallaresa i de 10-20 cm a la resta. L’augment de la temperatura, la nuvolositat i fins i tot la boira
pixanera ha humitejat la neu per sota els 2400 metres. Durant la nit en moments de clarianes s’ha format una
fina crosta superficial però que es trenca molt fàcilment. L’efecte de la humitat sobre la neu és més pronunciat
a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa. En aquest sectors, durant avui divendres i fins demà dissabte a migdia,
s’espera que caiguin allaus de neu humida a qualsevol orientació per sota dels 2400 m. Seran de mida purga o
petita (poden arribar a colgar una persona) sobretot en pendents fortament inclinats, superiors als 38º. Cal evitar
les zones de trampa com fondalades i canals. Per sobre dels 2400 m en les obagues arrecerades, les plaques
s’han compactat respecte ahir i poden caure al sol pas d’un esquiador. Els relleus convexos amb pendents per
sobre dels 35º són els més proclius a caure al nostre pas. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, s’espera
que també caiguin purgues de neu humida per sota dels 2400 metres. Seran de mida insuficient per enterrar una
persona i la seva caiguda es pot veure afavorida per la caiguda de pluja de cara a demà dissabte. A cotes altes
per sobre dels 2400 metres en vessant molt arrecerats del vent es mantenen plaques de vent que poden caure
al pas d’un grup de persones, localment en indrets molt proclius (relleus convexos de forts pendents) al sol pas
d’una persona, especialment en el límit nord de la Ribagorçana i de la Pallaresa. El descens de la temperatura
afavorirà el regel de cara a demà dissabte al vespre a tots els sectors.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
Es preveuen noves precipitacions que especialment a cotes altes poden formar noves plaques. Evolució del
perill: EN PROGRESSIU AUGMENT.
El proper butlletí s'emetrà el dia 09/01/2016
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 09/01/2016

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

Vàlid fins: 11/01/2016

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 11/01/2016
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2).

Pallaresa

MODERAT (2).

Distribució del mantell nival
Amb la fusió per humitat i per pluja, ha desaparegut bona part de la neu que hi havia a cotes baixes. A l’AranFranja Nord de la Pallaresa la neu apareix a 1500 m en nord i a 1900 m en sud. Passa a ser continua a partir
dels 1700 m en nord i dels 2200-2300 m en sud. A la resta de sectors la neu apareix entre els 1700-1900 m i
no és continua fins a partir dels 2200-2300 m. Els gruixos a 2200 m varien entre els 40-60 cm a l’Aran-Franja
nord de la Pallaresa, baixant gradualment cap al sud fins arribar a gruixos mínims al sud de la Vall Fosca, de
la Ribagorçana i de la Pallaresa.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 11/01/2016
Situació de neu humida a tots els sectors, reforçat a l’Aran pel possible fogony. A cotes altes situació de neu
ventada per algunes plaques de vent. A tots els sectors la neu s’ha humitejat. S’han donat pluges fins a cotes
ben altes, per sobre dels 2000-2200 m a tots els sectors. S’han enregistrat entre 3 i 10 mm de pluja. A més
també hi ha contribuït la alta humitat ambiental i les temperatures majoritàriament positives durant tot el dia fins
a 2200 m. Amb aquestes condicions s’han donat caigudes espontànies d’allaus de neu humida a la Franja Nord
de la Pallaresa i a l’Aran. Aquesta situació continuarà durant tot el cap de setmana amb caigudes d’ allaus de
fusió espontànies a qualsevol orientació a qualsevol hora del dia. Aquestes allaus podran assolir mida suficient
per enterrar un cotxe a la Franja Nord de la Pallaresa i a l’Aran. A la Ribagorçana Vall Fosca i a la Pallaresa la
mida serà suficient per enterrar una persona. A més amb les precipitacions previstes per diumeng, la situació
continuarà essent delicada per la caiguda espontània d’allaus de fusió ja que aquestes precipitacions s’iniciaran
amb neu relativament més seca passant a neu més humida-pesada i fins i tot a pluja a mida que avanci el dia. A
la Ribagorçana- Vall Fosca i a la Pallaresa podran caure purgues i petites allaus de neu recent humida en funció
de les acumulacions de neu recent a cotes altes. A l’Aran es preveu fogony i per tant la fusió serà especialment
delicada. A les cotes més altes, en orientacions nord-est, est i sud-est hi ha plaques de vent que poden caure al
pas d’una persona, sobretot en relleus convexos de forta inclinació. A l’Aran on el vent del sud-oest es pot veure
reforçat aquestes plaques podran estar desenvolupades a les cotes més altes, sota colls i carenes en est i nord.
A partir de dilluns a migdia, amb el descens de la temperatura previst la situació de fusió tendirà a estabilitzarse per el possible encrostament.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
A partir de dilluns a migdia la tendència serà cap a l’estabilitazació per regel. Evolució del perill: EN PROGRESSIU
DESCENS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 11/01/2016
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 11/01/2016

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

Vàlid fins: 12/01/2016

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 12/01/2016
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

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

Pallaresa

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

Distribució del mantell nival
Les pluges i nevades han canviat el paisatge, A l’Aran les pluges han fet força mal i els gruixos per sota dels
2000 metres s’han reduït. En aquest sector la neu apareix a partir dels 1800 m per passar a ser esquiable per
sobre dels 2200-2300 m. A la Ribagorçana- Vall Fosca i a la Pallaresa la neu és present per sobre dels 1600 m
en forma d’una molt fina capa de neu recent i passa a ser esquiable per sobre dels 2200 m. A tots els sectors
els gruixos són deficitaris per l’època de l’any.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 12/01/2016
Situació de neu ventada a cotes altes i de neu recent per sota a causa de les nevades del cap de setmana al
vessant sud del Pirineu. A la Franja Nord de la Pallaresa i a l’Aran situació de neu ventada a la meitat sud i
per dilluns es manté encara la situació de neu humida. Durant el cap de setmana i fins avui dilluns s’han donat
nevades i pluges a tots els sectors amb variacions de temperatura. El diumenge, dia en el qual es van produir
les precipitacions més destacables, la precipitació va estar amb temperatures relativament més baixes, per
acabar amb pluges al final. Avui dilluns matí les temperatures han tornat a baixar. En tot l’episodi s’han acumulat
entre 40-50 mm a 2200 metres a la Pallaresa i a la Ribagorçana- Vall Fosca. Puntualment s’han enregistrat
quantitats majors. A la resta de sectors les quantitats han estat menors gradualment des del sud cap al nord. A
La Ribagorçana- Vall fosca i a la Pallaresa per sobre dels 2300-2400 metres és on s’ha acumulat més quantitat
de neu nova, fàcilment 30 cm. Per sota dels 2400 metres la neu recent acumulada ha estat menor però poden
caure purgues de neu recent humida en pendents fortament inclinats, per sobre del 40º. Per sobre dels 2400
metres s’han format plaques toves que poden caure al sol pas d’una persona. Es troben especialment ben
desenvolupades sota colls i carenes i cal fer atenció als relleus convexos i els pendents per sobre dels 35º.
Aquestes plaques poden tenir mida suficient per enterrar una persona i amb el gir de vent cap al nord, continuaran
formant-se en vessants sud. A l’Aran Franja nord de la Pallaresa, les pluges del cap de setmana fins a les cotes
altes, van humitejar molt la neu i encara avui dilluns s’espera que caiguin allaus de neu humida en pendents
inclinats per sobre dels 35º per sota dels 2400 m. Conforme vagi baixant la temperatura, aquesta situació anirà
desapareixent. Per sobre dels 2400 m es va acumular neu recent que ha estat treballada pel vent del sud-oest,
a la Pallaresa i a la meitat sud de l’Aran. S’han format plaques de vent en orientacions nord i est, i localment en
sud arrecerades. Poden caure al sol pas d’una persona i en terreny trampa poden tenir conseqüències greus
per a una persona. Feu especial cura en relleus convexos sobre acumulats i sense ancoratges.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
Les plaques de vent es mantindran sota colls i carenes. Evolució del perill: SENSE CANVIS o EN LLEU
DESCENS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 12/01/2016
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 12/01/2016

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

Vàlid fins: 13/01/2016

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 13/01/2016
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

MARCAT (3) per sobre 2500 m, MODERAT (2) per sota.

Pallaresa

MARCAT (3) per sobre 2500 m, MODERAT (2) per sota.

Distribució del mantell nival
Les pluges i nevades han canviat el paisatge. A l’Aran les pluges han fet força mal a cotes baixes i
mitges i els gruixos per sota dels 2000 metres s’han reduït. En aquest sector la neu apareix a partir
dels 1700 m en vessants nord i de 1900 m en vessants sud. A 2200 m els gruixos oscil•len entre 40-60
cm. A la Ribagorçana- Vall Fosca i a la Pallaresa la neu és present per sobre dels 1600 m en forma
d’una molt fina capa de neu recent i passa a ser esquiable per sobre dels 2000 m. A 2200 m els gruixos
oscil•len entre 30-40 cm, però s’incrementa ràpidament per sobre de 2500 m fins a uns 40-70 cm. No
obstant, a tots els sectors els gruixos continuen sent deficitaris per l’època de l’any.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 13/01/2016
Situació de neu ventada a cotes altes de tots els sectors. Durant el cap d setmana va nevar a cotes
altes, baixant de cota ahir dilluns, amb acumulació efectiva per damunt de 2000 m aproximadament.
En tot l’episodi es van acumular entre 40-50 mm a 2200 metres a la Pallaresa i a la RibagorçanaVall Fosca, amb 30-40 cm de neu recent i ventada per damunt de 2500 m. A l’Aran-Franja Nord
de la Pallaresa les quantitats han estat menors gradualment des del sud cap al nord, i avui dimarts
ha començat a nevar feblement (s’esperen màxim uns 10 cm). A La Ribagorçana- Vall fosca i a la
Pallaresa per sobre dels 2400-2500 s’han format plaques de neu ventada tova que poden caure al
sol pas d’una persona, especialment sota colls i carenes en orientacions entre N, NE, E, SE i S; cal
fer atenció als relleus convexos i els pendents per sobre dels 35º. Aquestes plaques poden tenir mida
suficient per enterrar una persona A l’Aran Franja nord de la Pallaresa, les plaques de neu ventada
formades durant el cap de setmana són de menor gruix quant més cap al nord del sector. A més en
llocs molt obacs de cotes altes poden caure plaques de vent de major gruix a partir de la neu caiguda
a principi d’any.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
Es formaran noves plaques de neu ventada a partir de dijous. Evolució del perill: SENSE CANVIS o
EN LLEU ASCENS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 13/01/2016
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 13/01/2016

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

Vàlid fins: 14/01/2016

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 14/01/2016
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

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

Pallaresa

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

Distribució del mantell nival
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el paisatge ha canviat amb les darreres nevades. La neu
és present des dels 1700 m en vessants nord i dels 1900 m en els sud. A partir dels 2000 m comença
a ser contínua. Els gruixos en aquests sectors han augmentat respecte setmanes passades. A 2200
m varien entre 10-50 cm. A l’Aran- Franja Nord de la Pallaresa la neu apareix a partir dels 1700 m en
vessants nord, i dels i de 1900 m en vessants sud. És esquiable a partir dels 1800-2000 m. A 2200
m els gruixos oscil•len entre 40-60 cm. No obstant, a tots els sectors els gruixos continuen essent
deficitaris per l’època de l’any.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 14/01/2016
Situació de neu ventada a cotes altes de tots els sectors. Ahir les temperatures van baixar en picat.
Avui matí a 2200 m variaven entre -7 i -10 ºC. S’espera que avui i demà domini aquest ambient fred.
Actualment la neu s’ha refredat i ha estat treballada pel vent. A la Franja Nord de la Pallaresa i a
l’Aran hi ha plaques a sotavent, sobretot en orientacions nord, est i sud que poden caure al pas d’una
persona. Cal fer atenció als relleus convexos sota colls i carenes, especialment a la Franja Nord de
la Pallaresa i a la meitat sud de l’Aran. La mida d’aquestes allaus pot ser suficient per enterrar una
persona. A la Ribagorçana- Vall Fosca i a la Pallaresa amb la baixada de la temperatura i el vent el
mantell ha quedat totalment endurit i amb gebre opac. Cal fer atenció a la circulació i dur el material
de seguretat per neu dura (grampons, casc i piolet). Localment sota colls i carenes arrecerats del vent
del oest, queda neu ventada en forma de plaques dures que poden arribar a caure al pas d’un grup de
persones. Sobretot en zones de relleu convex, sense ancoratges i amb pendents superiors als 35º. A
partir de la tarda de demà s’iniciaran noves nevades amb ambient fred que s’iniciaran pel nord.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
Es formaran noves plaques de neu ventada en indrets arrecerats del vent del nord. Evolució del perill:
EN ASCENS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 14/01/2016
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 14/01/2016

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

Vàlid fins: 15/01/2016

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 15/01/2016
Aran-Franja Nord Pallaresa

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

Ribagorçana-Vall Fosca

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

Pallaresa

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

Distribució del mantell nival
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa , la neu és present des dels 1700 m en vessants nord i dels 1900 m
en els sud. A partir dels 2000 m comença a ser contínua. Els gruixos en aquests sectors han augmentat respecte
setmanes passades. A 2200 m varien entre 10-50 cm. A l’Aran- Franja Nord de la Pallaresa la neu apareix a
partir dels 1700 m en vessants nord, i dels i de 1900 m en vessants sud. És esquiable a partir dels 1800-2000
m. A 2200 m els gruixos oscil•len entre 40-60 cm. A tots els sectors, les sobreacumulacions més destacables
se centren en els vessants orientats a l’est. No obstant, a tots els sectors els gruixos continuen essent deficitaris
per l’època de l’any.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 15/01/2016
Situació de neu ventada a cotes altes de tots els sectors. Ahir al vespre les temperatures van iniciar un ascens
que ha acabat essent força acusat. Hem passat de temperatures d’ahir mínimes d’entre -7 i -10 ºC a mínimes
matinals d’avui dijous d’entre 3 i -1 ºC a 2200 m. La humitat és alta i s’estan donant nevades febles i disperses
amb cota de neu a partir de 1700 m. A la Franja Nord de la Pallaresa i a l’Aran es mantenen les plaques a sotavent,
sobretot en orientacions nord, est i sud. Poden caure al pas d’una persona. Cal fer atenció als relleus convexos
sense ancoratges i pendents superiors als 25 º. Aquesta situació de neu ventada és especialment marcada a
la Franja Nord de la Pallaresa i a la meitat sud de l’Aran on el vent va treballar més la neu. La mida d’aquestes
allaus pot ser suficient per enterrar una persona. De cara a l’evolució per demà divendres, amb la reactivació de
les nevades es poden formar noves plaques de vent sobretot en est i sud. El perill anirà pujant progressivament i
caldrà anar controlant la formació d’aquestes plaques noves sobretot a sotavent del vent de l’ oest i nord-oest. A
la Ribagorçana- Vall Fosca i a la Pallaresa amb la humitat i l’ascens de la temperatura la neu endurida s’ha anat
estovant superficialment. Tot i així per sota es manté seca i en alguns indrets com la Vall Fosca i la meitat sud de
la Pallaresa es conserva força dura. A més amb el descens a partir d’avui al vespre es preveu que allà on s’hagi
estovat torni a endurir-se ràpidament. Tan a la Ribagorçana-Vall Fosca com a la Pallaresa queda neu ventada
en forma de plaques dures sota colls i carenes arrecerats del vent del oest. Aquestes plaques poden arribar
a caure al pas d’un grup de persones. Sobretot en zones de relleu convex, sense ancoratges i amb pendents
superiors als 35º. De moment les febles nevades actuals no afecten el perill d’allaus actual.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
Es formaran noves plaques de neu ventada en indrets arrecerats del vent del nord. Evolució del perill: EN
PROGRESSIU ACENS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 15/01/2016
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 15/01/2016

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

Vàlid fins: 16/01/2016

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 16/01/2016
Aran-Franja Nord Pallaresa

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

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1) divendres. MODERAT (2) dissabte.

Pallaresa

FEBLE (1) divendres. MODERAT (2) dissabte.

Distribució del mantell nival
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, la neu és present des dels 1700 m en vessants nord i dels 1900
m en els orientats a sud. A partir dels 2000 m comença a ser contínua. Els gruixos en aquests sectors han
augmentat respecte setmanes passades. A 2200 m varien entre 10-50 cm. A l’Aran- Franja Nord de la Pallaresa
la neu ja apareix a partir dels 1500 m i anirà baixant de cota fins al fons de vall. És esquiable a partir dels 1700 m
en orientacions nord i de 2300 m en les sud. A 2200 m els gruixos oscil•len entre 40-60 cm. A tots els sectors, les
sobreacumulacions més destacables se centren en els vessants orientats a l’est. A tots els sectors els gruixos
continuen essent deficitaris per l’època de l’any.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 16/01/2016
Situació de neu ventada. Després de l’ambient humit i suau amb alguna nevada feble per sobre de 1700-2000
m de dijous, avui divendres està passant un front de nord-oest amb nevades avançant de nord a sud i amb vent
de component nord augmentant de força. De moment, fins a mig matí de divendres han caigut entre 2-3 cm de
neu recent amb neu granulada a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa i meitat nord del Pallars i de la RibagorçanaVall Fosca. És en aquests sectors on la nevada pot arribar a acumular entre 20-30 cm a l’Aran-Franja Nord
de la Pallaresa i uns 10 cm a la resta de sectors amb vent fort del N i molt transport de neu (torb). Dissabte
la situació serà de neu ventada amb probables allaus de placa que cauran fàcilment al pas d’una persona, en
general de mida petita (mida 2), però suficient per colgar una persona. Les allaus de placa seran més freqüents
en orientacions arrecerades del vent, entre N a S passant per l’E. L’abundància i extensió de les plaques de vent
anirà disminuint de nord a sud, essent mínima a la meitat sud del Pallars i de la Ribagorçana-Vall Fosca. A l’Aran
també hi pot haver allaus de neu recent de mida 1 i 2 a mesura que vagi nevant, en vessants de fort pendent.
Durant el divendres, l’estat del mantell és relativament estable. L’únic element de perill són algunes plaques de
neu ventada en orientacions nord a cotes altes de l’Aran, degut al vent del sud-oest que va bufar dijous. A més
hi ha una capa feble antiga a la part baixa del mantell que molt localment en obagues per sobre de 2400-2500
m encara mostra certa fragilitat a tots els sector sota una forta sobrecàrrega i podria donar alguna allau de placa
de mida 2, suficient per colgar una persona.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
Diumenge, tot i el bon temps, es mantindrà la situació de probables allaus de placa de vent. Evolució del perill:
ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 16/01/2016
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 16/01/2016

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

Vàlid fins: 18/01/2016

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 18/01/2016
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

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

Pallaresa

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

Distribució del mantell nival
A tots els sectors hi ha neu al terra des del fons de les valls. En general és esquiable per damunt de
2000 m a les solanes, a les obagues des dels 1700 m aproximadament. A 2200 m els gruixos de neu
al terra varien entre 60-80 cm a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, entre 30-50 cm a la meitat nord
del Pallars i de la Ribagorçana-Vall Fosca, a la meitat sud es mantenen congestes inconnexes. Els
gruixos han augmentat, però encara estan per sota dels valors normals.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 18/01/2016
Situació de neu ventada. Avui dissabte al matí està acabant de passar un front de nord. Ha deixat
nevades, disminuint de nord a sud, i amb vent de component nord de fins a 100 km/h. Entre divendres
i la matinada de dissabte han caigut entre 20-30 cm a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, amb neu
granulada al començament de la nevada; entre 5-15 cm a la meitat nord del Pallars i de la RibagorçanaVall Fosca i poc apreciable a la meitat sud. El vent ha redistribuït molt la neu, amb sobreacumulacions
en orientacions E i S, però també s’han format plaques de neu ventada a qualsevol orientació protegida
del vent. Aquestes plaques de neu ventada seran molt fràgils tan dissabte com diumenge i es podran
desprendre al pas d’una persona, fins i tot, espontàniament diumenge per la insolació. A l’Aran-Franja
Nord de la Pallaresa les allaus de placa seran de mida petita (mida 2), localment en orientacions E de
mida mitjana (mida 3), suficient per colgar un grup de persones. En pendents molt drets la neu recent
anirà purgant i hi haurà caigudes espontànies de neu recent de mida purga (mida 1), sobretot degut a
la insolació. A la resta de sectors la situació també és de neu ventada, però el vent ha estat molt fort i
la nevada més minsa. Les plaques de vent són més locals i petites però igualment fràgils. El perill es
troba per damunt de 2000 m, ja que per sota d’aquesta cota la neu ha caigut en gran part sobre el terra.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
Dilluns arriben noves nevades, potser amb neu humida, que mantindran el mantell inestable. Evolució
del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 18/01/2016
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 18/01/2016

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

Vàlid fins: 19/01/2016

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 19/01/2016
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

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

Pallaresa

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

Distribució del mantell nival
A tots els sectors hi ha neu al terra des del fons de les valls. A l’Aran és esquiable per sobre de
1500-1700 m. A la meitat nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa és esquiable en general
per sobre dels 2000 m.. A 2200 m els gruixos de neu al terra varien entre 60-80 cm a l’Aran-Franja
Nord de la Pallaresa, entre 30-50 cm a la meitat nord del Pallars i de la Ribagorçana-Vall Fosca, a la
meitat sud es mantenen congestes inconnexes. Els gruixos encara estan per sota dels valors normals.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 19/01/2016
Situació de neu ventada. Després de les nevades amb vent de nord de divendres i dissabte, diumenge
el dia va ser radiant amb augment molt fort de la temperatura, entre 8 i 10ºC. Avui pel matí ha nevat
molt feblement i intermitentment des dels 1800 m. Recordeu que a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa
van caure entre 20-30 cm i entre 5-15 cm a la meitat nord de la Pallaresa i de la Ribagorçana-Vall
Fosca, i poc apreciable a la meitat sud. EL vent amb la nevada va ser molt fort de component nord.
Hi ha plaques de neu ventada força fràgils, més abundants i gruixudes a l’Aran-Franja Nord de la
Pallaresa; són més nombroses en les orientacions est. Durant el cap de setmana hi ha hagut activitat
d’allaus espontània i accidental, que es pot mantenir durant avui dilluns, especialment al pas d’una
persona. Avui dilluns passa una pertorbació amb vent de component oest entre fluix i moderat. Poden
caure entre 5-10 cm de neu recent, més humida al principi i més seca al final. Continuaran formant-se
noves plaques de neu ventada sobre les orientacions est, però el principal problema és que la majoria
de plaques de neu ventada quedaran tapades per la nova nevada i serà molt difícil identificar-les. Es
manté la situació delicada a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, on seran probables allaus de placa al
pas d’una persona; puntualment , poden tenir mida suficient per tapar un grup de persones. L’activitat
d’allaus de neu recent quedarà més localitzada en vessants obacs on diumenge no va tocar el sol. A
la meitat nord de la Pallaresa i Ribagorçana-Vall Fosca les plaques també es mantindran fràgil però
són molt més locals.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
Es mantindrà un temps humit i amb temperatures fresques. No hi haurà massa canvis en l’estat del
mantell. Evolució del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 19/01/2016
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 19/01/2016

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

Vàlid fins: 20/01/2016

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 20/01/2016
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

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

Pallaresa

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

Distribució del mantell nival
A tots els sectors hi ha neu al terra des del fons de les valls. A l’Aran és esquiable per sobre de
1500-1700 m. A la meitat nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa és esquiable en general
per sobre dels 2000 m.. A 2200 m els gruixos de neu al terra varien entre 60-90 cm a l’Aran-Franja
Nord de la Pallaresa, entre 30-55 cm a la meitat nord del Pallars i de la Ribagorçana-Vall Fosca, a
la meitat sud es mantenen congestes inconnexes. Malgrat les nevades, els gruixos encara estan per
sota dels valors normals.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 20/01/2016
Situació de neu ventada a tots els sectors però, també de neu recent a l’Aran. Ahir va tornar a nevar
al Pirineu Occidental i fins avui pel matí a 2200 m. s’han enregistrat entre 15 i 25 mm a l’Aran-Franja
Nord de la Pallaresa i al voltant dels 12 mm a la resta de sectors. Amb el vent de component oest
s’han format plaques de vent a la Ribagorçana-Vall Fosca, a la Pallaresa, a la meitat sud de l’Aran, a la
Franja nord de la Pallaresa i amb menor mesura a la meitat nord de l’Aran. A l’Aran la neu recent és on
ha assolit més gruix. S’espera que caiguin de forma espontània allaus de neu recent. Aquestes allaus
poden colgar-nos, especialment en zones de terreny trampa. Es poden desencadenar a qualsevol
orientació per sobre dels 2000 m i especialment a la meitat nord de l’Aran. A la Franja Nord de la
Pallaresa i a l’Aran, hi ha plaques de neu ventada fràgils; són més nombroses en les orientacions est i
sud però també a les obagues arrecerades. Cal tenir present que la majoria de plaques de vent poden
estar tapades per la neu recent i serà molt difícil identificar-les. Per aquests motius, es manté la situació
delicada a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, on seran probables allaus de placa al pas d’una persona;
puntualment , poden tenir mida suficient per tapar un grup de persones. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a
la Pallaresa també hi ha plaques de vent que es presenten fràgils. Seran de mida inferior a les de l’Aran
ja que els gruixos acumulats són menors, però es presenten fràgils. Es localitzen fonamentalment en
orientacions est, sud i obagues arrecerades. Cal fer atenció a aquests vessants de pendents de més
de 35º i sobretot en relleus convexos.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
La neu recent s’anirà assentant. No es preveuen massa canvis pel que fa a les plaques de vent.
Evolució del perill: ESTACIONARI o EN LLEU DESCENS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 20/01/2016
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 20/01/2016

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

Vàlid fins: 21/01/2016

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 21/01/2016
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

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

Pallaresa

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

Distribució del mantell nival
A tots els sectors hi ha neu al terra des del fons de les valls, però a les solanes va reculant i a la Ribagorçana-Vall
Fosca i a la Pallaresa la neu no es troba fins als 1700-1800 m. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa és esquiable
per sobre dels 1700-1800 m. A la meitat nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa és esquiable en
general per sobre dels 2000 m. A 2200 m els gruixos de neu al terra varien entre 60-90 cm a l’Aran-Franja Nord
de la Pallaresa, entre 30-55 cm al Pallars i a la Ribagorçana-Vall Fosca. A tots els sectors, els gruixos encara
estan per sota dels valors normals.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 21/01/2016
Situació de neu ventada a tots els sectors i a l’Aran, a més a més també situació de neu humida. Ahir es va
mantenir un ambient fred amb les temperatures màximes negatives a 2200 metres i sense pràcticament vent. De
matinada les temperatures a la mateixa cota han estat entre -6 i -7 ºC. Durant avui matí han pujat i s’espera que
progressivament pugin lleugerament però sobretot serà de cara a demà que es notarà l’ascens. A l’Aran-Franja
nord de la Pallaresa, d’una banda es mantenen plaques de vent que poden caure en orientacions est i nord al pas
d’una sola persona, especialment en relleus convexos per sobre dels 30-35º.. D’altra banda amb la pujada de la
temperatura s’espera la caiguda d’allaus de neu humida de forma espontània. En vessants assolellats inclinats
per sobre dels 30-35 graus cauran allaus de forma natural que en vessants herbosos poden ser de fons en forma
de plaques humides. Aquesta activitat afectarà a qualsevol cota especialment per sota dels 2200-2400 m. Els
punts de desencadenament més propicis seran els punts foscos com roques i arbres. Caldrà fer atenció als peus
d’aquests vessants on les conseqüències de les allaus ens poden afectar amb més facilitat. Tan pel que fa a les
plaques com a les allaus humides la mida de les allaus podrà ser suficient per enterrar una persona, puntualment
a un grup de persones en indrets sense ancoratges que puguin involucrar més neu. A la Ribagorçana-Vall Fosca
i a la Pallaresa també hi ha plaques de vent que progressivament s’han anat assentant. Seran de mida inferior
a les de l’Aran ja que els gruixos són menors. Es localitzen fonamentalment en orientacions est, sud i obagues
arrecerades. Cal fer atenció a aquests vessants de pendents de més de 35º i sobretot en relleus convexos.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
Es mantindrà la fusió a l’Aran i a la resta de sectors les plaques aniran assentant-se. Evolució del perill:
ESTACIONARI o EN LLEU DESCENS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 21/01/2016
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 21/01/2016

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

Vàlid fins: 22/01/2016

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 22/01/2016
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

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

Pallaresa

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

Distribució del mantell nival
A tots els sectors hi ha neu al terra des del fons de les valls, però a les solanes va reculant i a la Ribagorçana-Vall
Fosca i a la Pallaresa la neu no es troba fins als 1700-1800 m. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa és esquiable
per sobre dels 1700-1800 m, puntualment a cota més baixa a les obagues. A la meitat nord de la RibagorçanaVall Fosca i de la Pallaresa és esquiable en general per sobre dels 2000 m. A 2200 m els gruixos de neu al terra
varien entre 60-90 cm a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, entre 30-55 cm al Pallars i a la Ribagorçana-Vall
Fosca. A tots els sectors, els gruixos encara estan per sota dels valors normals.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 22/01/2016
Situació de neu ventada a tots els sectors i a l’Aran, a més a més també situació de neu humida. Les temperatures
han iniciat un ascens lleu i progressiu des d’ahir. Les màximes d’ahir encara es van mantenir amb valors baixos,
tot i que superiors als de dies passats. A 2200 m estaven entre 2 i -1.5 ºC i les mínimes de la matinada ha estat
entre-3 i -4.5 ºC. El vent s’ha mantingut força encalmat amb algun cop moderat de component oest als cims.
Durant la nit, que ha estat serena, la neu s’ha refredat en superfície i actualment el gradient de temperatura s’ha
acusat. L’augment de la temperatura ha comportat la caiguda de purgues i allaus de fusió a l’Aran Franja nord
de la Pallaresa, així com també lliscaments. A la resta de sectors cauen boles de neu humida sense cap més
implicació. La situació a l’Aran-Rfanja nord de la Pallaresa és que en orientacions est poden haver-hi plaques que
encara és possible que puguin caure sota el pas d’una persona en orientacions est i sud a cotes altes. Pel que
fa a la situació de neu humida es manté que a causa de la pujada de la temperatura i juntament amb la insolació
caiguin allaus de neu humida de forma espontània. Els llocs més proclius són els vessants assolellats inclinats
per sobre dels 30-35 i sobretot els vessants herbosos on les allaus poden ser de fons en forma de plaques
humides. Aquesta activitat afectarà a qualsevol cota especialment per sota dels 2200-2400 m i sobretot durant
les hores centrals del dia, tot i que els lliscament poden caure a qualsevol hora. Els punts de desencadenament
més propicis seran els punts foscos com roques i arbres. Caldrà fer atenció als peus d’aquests vessants on
les conseqüències de les allaus ens poden afectar amb més facilitat. Tan pel que fa a les plaques com a les
allaus humides la mida de les allaus podrà ser suficient per enterrar una persona, puntualment a un grup de
persones en indrets sense ancoratges que puguin involucrar més neu. La gestió d’horaris a l’hora de fer itineraris
en activitats de muntanya conjuntament amb la gestió dels terreny ens pot ajudar a evitar situacions de risc. Pel
que fa als lliscaments, cal anar en compte en els indrets on observeu esquerdes. A la Ribagorçana-Vall Fosca i
a la Pallaresa també hi ha plaques que puntualment es presenten fràgils. Seran de mida inferior a les de l’Aran
ja que els gruixos són menors. Es localitzen fonamentalment en orientacions est, sud i obagues arrecerades.
Cal fer atenció a aquests vessants de pendents de més de 35º i sobretot en relleus convexos.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
Es mantindrà la fusió. Les plaques aniran assentant-se. Evolució del perill: ESTACIONARI o EN LLEU
DESCENS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 22/01/2016
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 22/01/2016

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

Vàlid fins: 23/01/2016

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 23/01/2016
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

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

Pallaresa

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

Distribució del mantell nival
A tots els sectors hi ha neu al terra des del fons de les valls, però a les solanes va reculant. A l’AranFranja Nord de la Pallaresa és esquiable per sobre dels 1700-1800 m, puntualment a cota més baixa
a les obagues. A la meitat nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa és esquiable en general
per sobre dels 2000 m. A 2200 m els gruixos de neu al terra varien entre 60-90 cm a l’Aran-Franja
Nord de la Pallaresa, entre 30-55 cm al Pallars i a la Ribagorçana-Vall Fosca. A tots els sectors, els
gruixos encara estan per sota dels valors normals.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 23/01/2016
Situació de neu ventada a tots els sectors i a l’Aran, a més a més també situació de neu humida. Les
temperatures han continuat en ascens i dia rere dia la neu es va assentant i els gruixos van reduint.
S’espera que les temperatures continuïn pujant i a més que predomini l’ambient humit. En els passats
dies hi ha hagut caigudes de purgues i allaus de fusió a l’Aran Franja nord de la Pallaresa, així com
també lliscaments. A la resta cauen boles de neu humida en vessants assolellats de fort pendent sense
cap més implicació. La situació a l’Aran-Franja nord de la Pallaresa serà de neu humida a qualsevol
cota per sota dels 2600 m i lliscaments en vessants herbosos de fort pendent. Aquestes allaus podran
caure a qualsevol hora del dia. A les cotes més altes a sotavent del vent de l’oest es mantenen plaques
de vent que poden caure al pas d’una persona, puntualment poden arribar a estressar capes febles
velles molt internes i involucrar suficient neu per enterrar un grup de persones. Cal ser curosos en la
tria de vessants acumulats i de fort pendent amb rellu convex en orientacions est, sud-est i nord-est. A
la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa també hi ha plaques que puntualment es presenten fràgils.
Seran de mida inferior a les de l’Aran ja que els gruixos són menors. Es localitzen fonamentalment en
orientacions est, sud i obagues arrecerades. Cal fer atenció a aquests vessants de pendents de més de
35º i sobretot en relleus convexos. En indrets de terreny trampa podrien arribar a enterrar una persona.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
Es mantindrà la fusió. Evolució del perill: ESTACIONARI o EN LLEU DESCENS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 23/01/2016
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 23/01/2016

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

Vàlid fins: 25/01/2016

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 25/01/2016
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3) a la Franja Nord de la Pallaresa, MODERAT (2) a l'Aran.

Ribagorçana-Vall Fosca

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

Pallaresa

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

Distribució del mantell nival
La neu ha anat reculant a cotes baixes de tots els sectors. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa és esquiable per sobre dels
1700-1800 m, puntualment a cota més baixa a les obagues. A la meitat nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa
és esquiable en general per sobre dels 2000 m. A 2200 m els gruixos de neu al terra varien entre 60-90 cm a l’Aran-Franja
Nord de la Pallaresa, entre 30-55 cm al Pallars i a la Ribagorçana-Vall Fosca. A tots els sectors, els gruixos encara estan
per sota dels valors normals.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 25/01/2016
Situació de neu humida a tots els sectors. Fins la matinada d’avui ha plogut a la Franja Nord de la Pallaresa i a l’Aran amb
un límit de pluja neu situat entorn els 2500 metres. Al sector de Certascans, a 2200 m s’han enregistrat uns 14 mm de pluja
que ha caigut de forma feble i continuada. A l’Aran, a la mateixa cota han caigut entre 3 i 8 mm de pluja. A la RibagorçanaVall Fosca i a la Pallaresa ha caigut pluja de forma inapreciable i l’ambient s’ha mantingut molt humit i, de la mateixa manera
que l’Aran-Franja nord de la Pallaresa, amb temperatures altes; màximes d’ahir entorn els 3-5 ºC i mínimes matinals d’avui
dissabte entorn els 0 i 1 ºC. A tots els sectors el mantell s’ha humitejat fins les cotes més altes, sobretot a la Franja Nord
de la Pallaresa, on ha plogut més. Durant el cap de setmana les temperatures pugen i s’estima que la isozero estigui per
sobre dels 3200 m. En aquestes condicions el patró de neu a tots els sectors passa a ser de neu humida. A la Franja Nord
de la Pallaresa cauran allaus de neu humida a qualsevol orientació durant qualsevol hora del dia, si bé de matinada amb el
mínim regel que es pugui donar l’activitat pot disminuir lleument. En aquest sector les allaus poden arribar a enterrar un grup
de persones, sobretot en les obagues ja que és on es poden estressar les capes de neu vella interna i per tant involucrar
més gruix de neu. També hi haurà lliscaments basals en terreny herbós, sobretot a les solanes. A més sota colls i carenes
orientades a l’est i nord arrecerats del vent, poden haver plaques de neu ventada que poden caure amb facilitat al nostre pas.
A l’Aran la situació és molt similar però s’espera que les allaus siguin de mida suficient per enterrar una persona, puntualment
en terreny trampa de conseqüències majors. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa també s’espera la caiguda de
purgues de neu humida per sota dels 2600 m a qualsevol hora i orientació, si bé de matinada amb el regel la situació de
fusió tendeix a disminuir. A l’extrem nord d’aquests dos sectors les allaus poden arribar de ser de mida suficient per enterrar
una persona, sobretot en fondalades i al peu de pendents sobre acumulats. A la Vall Fosca i a l’extrem sud del Pallars on
la neu prèviament era més compactada i dura és on costarà més de fondre la neu i l’activitat es restringirà a la caiguda de
boles i purgues en forts pendents. Sota colls i carenes orientades al nord i est per sobre dels 2500-2600 m, puntualment
poden haver-hi plaques de vent que en terreny favorable al desencadenament (pendents de més de 35º i relleu convex)
poden caure al pas d’un grup de persones.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
El regel nocturn tendirà a estabilitzar mínimament la neu de matinada. Amb el descens de la temperatura a partir de dilluns
la fusió tendirà a restringir-se. Evolució del perill: EN LLEU DESCENS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 25/01/2016
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 24/01/2016

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

Vàlid fins: 26/01/2016

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 26/01/2016
Aran-Franja Nord Pallaresa

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

Ribagorçana-Vall Fosca

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

Pallaresa

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

Distribució del mantell nival
La neu ha anat reculant a cotes baixes de tots els sectors. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa és
esquiable per sobre dels 1900 m a les solanes i dels 1600 a les obagues. A la meitat nord de la
Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa és esquiable en general per sobre dels 2000 m. A 2200 m
els gruixos de neu al terra varien entre 60-80 cm a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, entre 30-40
cm al Pallars i a la Ribagorçana-Vall Fosca. A tots els sectors, els gruixos encara estan per sota dels
valors normals.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 26/01/2016
Situació de neu humida a tots els sectors. Continuem en una situació excepcionalment càlida per
l’època de l’any, amb temperatures positives tant les màximes com les mínimes. A tall d’exemple
aquesta matinada els valors a 2200 m estaven entorn els 5 i 7 ºC al Pirineu Occidental. En aquestes
condicions el patró de neu a tots els sectors és de neu humida. De nit i matinada la neu te tendència a
encrostar-se i la situació s’estabilitza respecte el dia, quan la forta insolació i les màximes temperatures
assoleixen els seus valors més alts i fonen la neu. En aquestes hores és quan més probables són
les caigudes d’allaus de neu humida que a l’Aran i a la Franja nord de la Pallaresa poden tenir entitat
suficient per enterrar un grup de persones. A més en terreny força inclinat per sota dels 2200 m poden
caure lliscaments en vessants molt llisos i herbosos. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a La Pallaresa les
allaus poden arribar a enterrar una persona en terreny trampa. Cal fer atenció especialment al terreny
fortament pendent i insolat ja que és on més fàcilment poden caure les allaus de fusió. També cal tenir
present que es poden desencadenar a partir de punts foscos com arbres i roques. Cal una bona gestió
del temps en el cas de realització d’ itineraris.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
Continuaran purgant-se els vessants durant el dia i de nit i matinada el regel tendirà a estabilitzar
temporalment la neu. Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEU DESCENS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 26/01/2016
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 25/01/2016

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

Vàlid fins: 26/01/2016

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 26/01/2016
Aran-Franja Nord Pallaresa

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

Ribagorçana-Vall Fosca

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

Pallaresa

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

Distribució del mantell nival
La neu ha anat reculant a cotes baixes de tots els sectors. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa és
esquiable per sobre dels 1900 m a les solanes i dels 1600 a les obagues. A la meitat nord de la
Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa és esquiable en general per sobre dels 2000 m. A 2200 m
els gruixos de neu al terra varien entre 60-80 cm a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, entre 30-40
cm al Pallars i a la Ribagorçana-Vall Fosca. A tots els sectors, els gruixos encara estan per sota dels
valors normals.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 26/01/2016
Situació de neu humida a tots els sectors. Continuem en una situació excepcionalment càlida per
l’època de l’any, amb temperatures positives tant les màximes com les mínimes. A tall d’exemple
aquesta matinada els valors a 2200 m estaven entorn els 5 i 7 ºC al Pirineu Occidental. En aquestes
condicions el patró de neu a tots els sectors és de neu humida. De nit i matinada la neu te tendència a
encrostar-se i la situació s’estabilitza respecte el dia, quan la forta insolació i les màximes temperatures
assoleixen els seus valors més alts i fonen la neu. En aquestes hores és quan més probables són
les caigudes d’allaus de neu humida que a l’Aran i a la Franja nord de la Pallaresa poden tenir entitat
suficient per enterrar un grup de persones. A més en terreny força inclinat per sota dels 2200 m poden
caure lliscaments en vessants molt llisos i herbosos. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a La Pallaresa les
allaus poden arribar a enterrar una persona en terreny trampa. Cal fer atenció especialment al terreny
fortament pendent i insolat ja que és on més fàcilment poden caure les allaus de fusió. També cal tenir
present que es poden desencadenar a partir de punts foscos com arbres i roques. Cal una bona gestió
del temps en el cas de realització d’ itineraris.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
Continuaran purgant-se els vessants durant el dia i de nit i matinada el regel tendirà a estabilitzar
temporalment la neu. Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEU DESCENS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 26/01/2016
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 26/01/2016

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

Vàlid fins: 27/01/2016

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 27/01/2016
Aran-Franja Nord Pallaresa

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

Ribagorçana-Vall Fosca

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

Pallaresa

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

Distribució del mantell nival
La neu ha anat reculant a cotes baixes de tots els sectors. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa és
esquiable per sobre dels 1900-2000 m a les solanes i dels 1500-1700 m a les obagues. A la meitat
nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa és esquiable en general per sobre dels 2000 m.
A 2200 m els gruixos de neu al terra varien entre 50-70 cm a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, entre
30-40 cm al Pallars i a la Ribagorçana-Vall Fosca. A tots els sectors, els gruixos encara estan per
sota dels valors normals.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 27/01/2016
Situació de neu humida a tots els sectors. Continuem en una situació de temperatures anormalment
altes per l’època de l’any, amb temperatures positives tant les màximes com les mínimes, tot i que
les nocturnes han baixat un parell de graus, però hi ha hagut més núvols i la neu no s’ha pogut
regelar sòlidament de matinada. En aquestes condicions el patró de situació d’allaus a tots els sectors
és de neu humida. Durant el dia la forta insolació i les temperatures altes fonen la neu. A mesura
que avança la jornada són més probables les caigudes d’allaus de neu humida; en general de mida
petita, superficials, en vessants assolellats. No obstant, a l’Aran i a la Franja nord de la Pallaresa el
mantell puntualment pot humitejar-se fins la base; en terreny força inclinat, llis i herbós, les allaus
serien lliscaments basals, amb força destructora i capacitat de colgar un grup de persones, tant en
vessants assolellats com a cotes baixes de les obagues encara no purgades (per sota dels 2200). A
la Ribagorçana-Vall Fosca i a La Pallaresa les allaus poden arribar a enterrar una persona en terreny
trampa a les hores centrals del dia. Cal fer atenció especialment al terreny fortament pendent i insolat
ja que és on més fàcilment poden caure les allaus per fusió. També cal tenir present que es poden
desencadenar a partir de punts foscos com arbres i roques. Cal una bona gestió del temps en el cas
de realització d’ itineraris. Potser la matinada de dimecres el regel és més eficaç i l’estabilitat millora
durant les primeres hores de la jornada.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
Es manté la mateixa situació de neu humida. Continuaran purgant-se els vessants durant el dia i de
matinada el regel tendirà a estabilitzar temporalment la neu. Evolució del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 27/01/2016
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 27/01/2016

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

Vàlid fins: 28/01/2016

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 28/01/2016
Aran-Franja Nord Pallaresa

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

Ribagorçana-Vall Fosca

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

Pallaresa

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

Distribució del mantell nival
La neu ha anat reculant a cotes baixes de tots els sectors. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa és
esquiable per sobre dels 1900-2000 m a les solanes i dels 1500-1700 m a les obagues. A la meitat
nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa és esquiable en general per sobre dels 2000 m.
A 2200 m els gruixos de neu al terra varien entre 50-70 cm a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, entre
30-40 cm al Pallars i a la Ribagorçana-Vall Fosca. A tots els sectors, els gruixos encara estan per sota
dels valors normals i van disminuint entre 3-5 cm per dia.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 28/01/2016
Situació de neu humida a tots els sectors. Continuem en una situació de temperatures anormalment
altes per l’època de l’any, amb temperatures positives tant les màximes com les mínimes a 2200 m, tot
i que han baixat un parell de graus respecte a ahir. El regel la matinada de dimecres ha estat una mica
més efectiu que la nit anterior. En aquestes condicions el patró de situació d’allaus a tots els sectors
és de neu humida. Durant el dia la forta insolació i les temperatures altes fonen la neu. A mesura que
avança la jornada són més probables les caigudes d’allaus de neu humida; en general de mida petita,
superficials, en vessants assolellats. No obstant, a l’Aran i a la Franja nord de la Pallaresa el mantell
puntualment pot humitejar-se fins la base, especialment dijous; en terreny força inclinat, llis i herbós,
les allaus serien lliscaments basals, amb força destructora i capacitat de colgar un grup de persones,
tant en vessants assolellats com a cotes baixes de les obagues encara no purgades (per sota dels
2200). A la Ribagorçana-Vall Fosca i a La Pallaresa les allaus poden arribar a enterrar una persona en
terreny trampa a les hores centrals del dia. Cal fer atenció especialment al terreny fortament pendent
i assolellat ja que és on més fàcilment poden caure les allaus per fusió. També cal tenir present que
es poden desencadenar a partir de punts foscos com arbres i roques. Cal una bona gestió del temps
en el cas de realització de travesses. Potser la matinada de dijous el regel serà feble o inexistent, i la
probabilitat d’allaus de lliscament basal es mantindria durant tota la jornada.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
Es manté la mateixa situació de neu humida, o fins i tot augmentarà amb el pas d’un front entre dijous i
divendres, amb més humitat i menys regel nocturn. Evolució del perill: ESTACIONARI o EN LLEUGER
AUGMENT
El proper butlletí s'emetrà el dia 28/01/2016
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 28/01/2016

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

Vàlid fins: 29/01/2016

Hora: 15:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 29/01/2016
Aran-Franja Nord Pallaresa

FEBLE (1).

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1).

Pallaresa

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
La neu ha anat reculant a cotes baixes de tots els sectors. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa és
esquiable per sobre dels 1900-2000 m a les solanes i dels 1500-1700 m a les obagues. A la meitat
nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa és esquiable en general per sobre dels 2000 m.
A 2200 m els gruixos de neu al terra varien entre 50-70 cm a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, entre
30-40 cm al Pallars i a la Ribagorçana-Vall Fosca. A tots els sectors, els gruixos estan al voltant del
50% del que seria normal.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 29/01/2016
Situació favorable a tots els sectors. Les temperatures han seguit baixant lentament durant la setmana,
però continuen sent superiors a les normals. La matinada de dijous hi ha hagut regel. Les temperatures
seran més baixes dijous i divendres que dies enrere i la insolació menor, ja que està passant un front
amb algun floc de neu per sobre de 1800 m baixant divendres a 1600 m, més probable a l’AranFranja Nord de la Pallaresa. En aquestes condicions és poc probable l’activitat d’allaus; la situació
és favorable. En vessants assolellats la neu es mantindrà lleugerament humida en superfície degut
a la humitat ambiental i als núvols baixos. A les obagues per sobre de 2200 m hi ha una fina crosta
superficial i per sota la neu està relativament seca i una mica solta. En llocs ventats la neu es manté
endurida. No és impossible que a l’Aran i a la Franja nord de la Pallaresa en terreny força inclinat,
llis i herbós, hi hagi alguna allau de lliscament basal, que podria arribar a enterrar una persona en
terreny trampa. Cal controlar el nivell d’enfonsament que tinguem sobre la neu, com a indicador de
possibles allaus de fusió.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
Situació del mantell sense canvis o amb regel al matí de dissabte. A migdia tornarà a fer calor amb
fusió superficial. Evolució del perill: ESTACIONARI o EN LLEUGER AUGMENT als migdies durant el
cap de setmana
El proper butlletí s'emetrà el dia 29/01/2016
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 29/01/2016

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

Vàlid fins: 30/01/2016

Hora: 15:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 30/01/2016
Aran-Franja Nord Pallaresa

FEBLE (1).

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1).

Pallaresa

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
La neu ha anat reculant a cotes baixes de tots els sectors. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa és
esquiable per sobre dels 1900-2000 m a les solanes i dels 1500-1700 m a les obagues. A la meitat
nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa és esquiable en general per sobre dels 2000 m.
A 2200 m els gruixos de neu al terra varien entre 50-70 cm a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, entre
30-40 cm al Pallars i a la Ribagorçana-Vall Fosca. A tots els sectors, els gruixos estan al voltant del
50% del que seria normal.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 30/01/2016
Situació favorable a tots els sectors, excepte a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa on la situació és
de neu humida. Ahir nit va ploure feblement (1 a 3 mm) per sota de 2000 m a l’Aran-Franja Nord de
la Pallaresa. Per sobre ha emblanquinat feblement. Com a mínim fins a 2200 m la neu es presenta
humida. En aquesta cota el mantell està format per intercalació de crostes de regel que relliguen el
mantell i li confereixen estabilitat. Tot i així a cotes baixes la fusió tindrà més efecte per la pluja d’ahir,
les boires d’avui i la fusió i ascens tèrmic de cara a demà, especialment a les obagues on la neu era
més solta. Avui divendres, poden caure allaus de fusió a qualsevol hora del dia en pendents fortament
inclinats, sobretot l’arc que va d’oest fins a nord-est (en sentit horari). De cara a demà el regel nocturn
afavorirà l’estabilitat però l’increment de la temperatura i la insolació tornaran a donar pas a allaus de
fusió durant el dia. A banda també a les solanes de pendents herbosos hi poden haver lliscaments
en pendents pronunciats per sota dels 2200 m. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa no ha
plogut. Les temperatures van iniciar ahir una davallada a tots els sectors. Les màximes d’ahir a 2200
m van estar entre 0 i 1 ºC i les mínimes de la matinada d’avui divendres entre -2 i -3 ºC. La situació en
aquests sectors és favorable tot i que no es descarta que a les cotes més altes, per sobre dels 2600
m, hi pugui haver aïlladament alguna placa susceptible de caure al pas d’un grup de persones. Per
sota poden caure boles de neu humida a les hores centrals del dia, en principi sense més efecte.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
Es preveu regel nocturn. A migdia tornarà a fer calor i fusió. Evolució del perill: ESTACIONARI o EN
LLEUGER AUGMENT als migdies durant el cap de setmana.
El proper butlletí s'emetrà el dia 30/01/2016
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 30/01/2016

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

Vàlid fins: 01/02/2016

Hora: 15:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 01/02/2016
Aran-Franja Nord Pallaresa

FEBLE (1) dissabte. MODERAT (2) diumenge.

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1).

Pallaresa

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
La neu ha anat reculant a cotes baixes de tots els sectors. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa és
esquiable per sobre dels 1900-2000 m a les solanes i dels 1600-1800 m a les obagues. A la meitat
nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa és esquiable en general per sobre dels 2000 m.
A 2200 m els gruixos de neu al terra varien entre 50-60 cm a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, entre
20-40 cm al Pallars i a la Ribagorçana-Vall Fosca. A tots els sectors, els gruixos estan al voltant del
50% del que seria normal.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 01/02/2016
Situació favorable dissabte arreu. Situació de neu humida el diumenge a l’Aran-Franja Nord de la
Pallaresa per plugims. El mantell està ben estabilitzat internament, endurit a les solanes i a les obagues
sota una fina crosteta hi ha neu més seca i solta. El mantell ha regelat fortament el matí de dissabte.
A mesura que avanci el dia s’anirà humitejant i estovant en superfície per efecte de la temperatura
suau i de la insolació. Diumenge al matí es pot començar a ennuvolar per l’arribada d’un front càlid;
el mantell s’anirà degradant en superfície per la fusió deguda a la humitat i temperatures positives i
també degut a algun plugim fins a cota força alta a l’Aran-Franja Nord; diumenge serà possible en
pendents herbosos alguna allau de lliscament basal en pendents pronunciats per sota dels 2200 m.
A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, la situació és favorable, tot i que no es descarta que a
les cotes més altes, per sobre dels 2600 m, hi pugui haver aïlladament alguna placa de neu ventada
susceptible de caure al pas d’un grup de persones. Per sota poden caure boles de neu humida a les
hores centrals del dia, en principi sense més efecte.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
Tornarà a haver regel nocturn el matí de dilluns. A migdia tornarà a fer calor i hi haurà fusió superficial.
Evolució del perill: ESTACIONARI
El proper butlletí s'emetrà el dia 01/02/2016
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 01/02/2016

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

Vàlid fins: 02/02/2016

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 02/02/2016
Aran-Franja Nord Pallaresa

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

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1).

Pallaresa

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
La neu ha anat reculant a cotes baixes de tots els sectors, especialment a l’Aran-Franja Nord de la
Pallaresa, on el mantell és esquiable per sobre dels 1900-2000 m a les solanes i dels 1600-1800 m a
les obagues. A la meitat nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa és esquiable en general
per sobre dels 2000-2100 m. A 2200 m els gruixos de neu al terra varien entre 50-60 cm a l’AranFranja Nord de la Pallaresa, entre 20-40 cm a la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca. A tots els
sectors, els gruixos estan per sota del 50% del que seria normal.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 02/02/2016
Situació de lliscaments a la Franja Nord de la Pallaresa. Situació favorable a la resta. Diumenge va
plovisquejar fins a 2600 m o més (2-4 mm) a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa. El mantell es va
humitejar a totes orientacions i cotes, però la matinada de dilluns ha regelat i s’han format crostes en
superfície. Avui dilluns les temperatures seran extraordinàriament altes a alta muntanya, i ja superen
els 10ºC a 2200 m a mig matí. La humitat és baixa i això pot permetre que les obagues es mantinguin
endurides i estables, però als vessants assolellats amb poc gruix (Franja Nord de la Pallaresa) és
possible alguna allau de lliscament basal per sota de 2400 m per efecte de la fusió, a partir de mig
matí. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, la situació és favorable, tot i que no es descarta que
a les cotes més altes, per sobre dels 2600 m, hi pugui haver aïlladament alguna placa de neu ventada
susceptible de caure al pas d’un grup de persones. Per sota poden caure boles de neu humida a les
hores centrals del dia, en principi sense més efecte.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
A partir de dimarts, les temperatures davallaran força respecte a les actuals. El regel augmentarà en
extensió i durada. Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS
El proper butlletí s'emetrà el dia 02/02/2016
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 02/02/2016

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

Vàlid fins: 03/02/2016

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 03/02/2016
Aran-Franja Nord Pallaresa

FEBLE (1).

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1).

Pallaresa

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
La neu ha anat reculant a cotes baixes de tots els sectors, especialment a l’Aran-Franja Nord de la
Pallaresa, on el mantell és esquiable per sobre dels 1900-2000 m a les solanes i dels 1600-1800 m a
les obagues. A la meitat nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa és esquiable en general
per sobre dels 2000-2100 m. A 2200 m els gruixos de neu al terra varien entre 50-60 cm a l’AranFranja Nord de la Pallaresa, entre 20-40 cm a la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca. A tots els
sectors, els gruixos estan per sota del 50% del que seria normal.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 03/02/2016
Situació de neu-humida avui dimarts a l’Aran Franja Nord de la Pallaresa. Situació favorable a la resta.
Tal i com comentàvem ahir, les temperatures han estat extraordinàriament altes a alta muntanya, amb
màximes d’ahir entre 9 i 15 ºC i mínimes d’avui matí entre 4 i 6 ºC. La humitat continua essent baixa
i això pot permetre que les obagues es mantinguin endurides i estables, però als vessants assolellats
amb poc gruix és possible alguna allau humida per sota de 2400 m per efecte de la fusió, a partir de mig
matí. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, la situació és favorable, tot i que no es descarta que
a les cotes més altes, per sobre dels 2600 m, hi pugui haver aïlladament alguna placa de neu ventada
susceptible de caure al pas d’un grup de persones. Per sota poden caure boles de neu humida a les
hores centrals del dia, en principi sense més efecte. De cara a demà dimecres es preveu el descens
de la temperatura amb nevades febles a l’extrem nord, que seran de neu a partir dels 1100 m i que
aniran amb reforç de vent de l’oest i del nord. A finals del dia es podran formar petites plaques de vent
en orientacions sud i est. Anirem seguint-ne l’evolució.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
Possible formació de plaques petites a partir de les nevades febles previstes. Evolució del perill: EN
LLEUGER AUGMENT.
El proper butlletí s'emetrà el dia 03/02/2016
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 03/02/2016

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

Vàlid fins: 04/02/2016

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 04/02/2016
Aran-Franja Nord Pallaresa

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

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1).

Pallaresa

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
Amb la neu recent el panorama canviarà a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa durant avui dimecres.
Avui matí a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, el mantell és esquiable per sobre dels 2000-2100 m
a les solanes i dels 1600-1800 m a les obagues. A la meitat nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i de
la Pallaresa és esquiable en general per sobre dels 2000-2100 m. A 2200 m els gruixos de neu al
terra varien entre 50-60 cm a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, entre 20-40 cm a la Pallaresa i a la
Ribagorçana-Vall Fosca. A tots els sectors, els gruixos estan per sota del 50% del que seria normal.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 04/02/2016
Passem a una situació de neu ventada en el decurs del dia d’avui a causa de la neu recent i vent
previstos Ahir les temperatures van iniciar un descens i actualment els valors mínims ja comencen a
semblar-se als d’hivern. Les temperatures mínimes pel matí estaven entre-3 i -5 ºC. La neu humida
s’ha encrostat i sobretot a la meitat sud de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa es troba
especialment endurida. Ja pel matí s’han iniciat nevades a l’Aran on a primeres hores hi havia un 3 mm
de precipitació. S’espera que durant el dia d’avui aquesta nevada pugui deixar uns 10 cm de neu recent
que a més anirà acompanyada de descens de la temperatura i vent de component oest i nord. Està
previst que es formin plaques en orientacions nord-est, est i sud-est que es mostraran fràgils i fàcils
de desencadenar. De cara a demà amb la insolació i l’augment de la temperatura seran molt fàcils
de desencadenar ja que tindran més estructura de placa. Caldrà fer atenció sota colls i carenes en
pendents de més de 35º de les orientacions indicades. A l’extrem nord de l’Aran poden caure purgues
i petites allaus de forma espontània. La neu recent pot arribar fins l’extrem nord de la Ribagorçana-Vall
fosca i de la Pallaresa on també molt localment es podran fer plaques en les mateixes orientacions
però de menor gruix i de forma molt més aïllada. A la meitat sud d’aquests dos sectors no es preveu
que la nevada els hi afecti. Hi haurà el mantell endurit i encrostat i vell que es mostra molt estable.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
Es mantindran algunes plaques de vent, sobretot a les obagues Evolució del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 04/02/2016
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 04/02/2016

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

Vàlid fins: 05/02/2016

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 05/02/2016
Aran-Franja Nord Pallaresa FEBLE (1).
Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1).

Pallaresa

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, el mantell és esquiable per sobre dels 2000-2100 m a
les solanes i dels 1600-1800 m a les obagues. A la meitat nord de la Ribagorçana-Vall Fosca
i de la Pallaresa és esquiable en general per sobre dels 2000-2100 m. A 2200 m els gruixos
de neu al terra varien entre 50-60 cm a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, entre 20-40 cm a
la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca. A tots els sectors, els gruixos estan per sota del
que seria normal.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 05/02/2016
Les nevades han estat molt febles. Tant sols a l’Aran-Franja nord de la Pallaresa estem en
una situació de neu ventada però molt restringit a petites plaques. A la resta de sectors la
situació és favorable. Ahir va nevar molt feblement a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, fins
a 5 cm a 2200 m. A la Ribagorçana-Vall Fosca sols s’ha enregistrat 1 mm de precipitació a
l’extrem nord. El vent de component nord i oest ha treballat la neu i molt aïlladament s’ha
format alguna placa de vent sota colls i carenes orientades al est, sud-est i obagues nord-est
arrecerades. En aquests vessants poden caure al nostre pas fàcilment tot i que sense entitat
suficient per poder-nos enterrar. A l’extrem nord de la Ribagorçana-Vall fosca i de la Pallaresa
no es descarta que molt localment hi hagi alguna placa en les mateixes orientacions però de
forma molt més aïllada. A la resta d’aquests dos sectors el mantell endurit i encrostat i vell
que es mostra molt estable.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
Fins la nit de dissabte no es preveuen canvis en el mantell. Evolució del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 05/02/2016
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 05/02/2016

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

Vàlid fins: 06/02/2016

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 06/02/2016
Aran-Franja Nord Pallaresa FEBLE (1).
Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1).

Pallaresa

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, el mantell és esquiable per sobre dels 2000-2100 m a
les solanes i dels 1600-1800 m a les obagues. A la meitat nord de la Ribagorçana-Vall Fosca
i de la Pallaresa és esquiable en general per sobre dels 2000-2100 m. A 2200 m els gruixos
de neu al terra varien entre 50-60 cm a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, entre 20-40 cm a
la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca. A tots els sectors, els gruixos estan per sota del
que seria normal.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 06/02/2016
Situació favorable a tots els sectors, excepte a l’Aran-Franja nord de la Pallaresa on hi ha una
situació de neu ventada. A l’Aran- Franja Nord de la Pallaresa s’ha format alguna placa de
vent sota colls i carenes orientades al est, sud-est i obagues nord-est arrecerades. En aquests
vessants poden caure al nostre pas fàcilment tot i que sense entitat suficient per poder-nos
enterrar. A les solanes poden caure boles i alguna purga a causa de la insolació. A l’extrem
nord de la Ribagorçana-Vall fosca i de la Pallaresa no es descarta que molt localment hi hagi
alguna placa en les mateixes orientacions però de forma molt més aïllada. A la resta d’aquests
dos sectors el mantell endurit i encrostat i vell es mostra ben estabilitzat..
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
Augment de la inestabilitat a partir de diumenge en funció de les precipitacions previstes.
Fins aleshores no hi haurà canvis. Evolució del perill: ESTACIONARI PERÒ A PARTIR DE
DIUMENGE EN AUGMENT.
El proper butlletí s'emetrà el dia 06/02/2016
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 06/02/2016

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

Vàlid fins: 08/02/2016

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 08/02/2016
Aran-Franja Nord Pallaresa

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

Ribagorçana-Vall Fosca

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

Pallaresa

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

Distribució del mantell nival
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, el mantell és esquiable per sobre dels 2000-2100 m a les solanes
i dels 1600-1800 m a les obagues. A la meitat nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa és
esquiable en general per sobre dels 2000-2100 m. A 2200 m els gruixos de neu al terra varien entre
50-60 cm a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, entre 20-40 cm a la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall
Fosca. A tots els sectors, els gruixos estan per sota del que seria normal.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 08/02/2016
Situació favorable dissabte a tots els sectors, excepte a l’Aran-Franja nord de la Pallaresa on hi ha una
situació de neu ventada. Diumenge a causa de les nevades passarem a una situació de neu nova i de
neu ventada La situació de dissabte a l’Aran- Franja Nord de la Pallaresa és la alguna placa de vent
sota colls i carenes orientades al est, sud-est i obagues nord-est arrecerades que poden caure al nostre
pas fàcilment tot i sense entitat suficient per poder-nos enterrar. A l’extrem nord de la RibagorçanaVall fosca i de la Pallaresa, per dissabte també, no es descarta que molt localment hi hagi alguna
placa en les mateixes orientacions però de forma molt més aïllada. A la resta d’aquests dos sectors
el mantell endurit i encrostat i vell es mostra ben estabilitzat. Amb les nevades previstes a partir de la
matinada de diumenge amb gruixos que poden assolir els 10-15 cm de neu nova, podran caure allaus
de neu recent just despès de les nevades sobretot per damunt dels 2000 m ja que és on hi ha base
de neu antiga, per sota la nevada caurà damunt del terra, exceptuant les obagues de l’Aran-Franja
Nord de la Pallaresa. Amb l’entrada de vent es formaran plaques de vent en orientacions des del nordest fins al sud (en sentit horari) que podran caure fàcilment al pas d’una persona, sobretot per sobre
dels 2000 m, puntualment per sota, concretament a les obagues de l’Aran-Franja nord de la Pallaresa
on hi ha base de neu antiga. La neu recent caurà damunt de neu vella molt endurida, sobretot a la
Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, pel que es recomana l’ús de material per evitar relliscades
(grampons, piolet i casc).
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
Augment de la inestabilitat a partir de dimarts per les nevades previstes. Evolució del perill: EN
AUGMENT.
El proper butlletí s'emetrà el dia 08/02/2016
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 08/02/2016

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

Vàlid fins: 09/02/2016

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 09/02/2016
Aran-Franja Nord Pallaresa

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

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2).

Pallaresa

MODERAT (2).

Distribució del mantell nival
Amb la neu recent de diumenge el panorama de innivació ha quedat modificat sensiblement. A l’AranFranja Nord de la Pallaresa, el mantell és esquiable per sobre dels 1300-1400 m a les obagues i dels
1600-1700 m ales solanes. A la resta de sectors hi ha una fina capa de neu recent des dels 1600-1700
m que passa a ser esquiable per sobre dels 1900 m. A tots els sectors, els gruixos estan per sota del
que seria normal per l’època de l’any.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 09/02/2016
Situació de neu ventada i de neu nova a tots els sectors. Diumenge, amb les nevades, es van acumular
entre 15-20 cm de neu nova a tots els sectors. El vent canviant primer de sud, passant per l’oest fins
a ser nord-oest fort va treballar la neu a la meitat sud de l’Aran, a la Franja Nord, A la Pallaresa i a
la Ribagorçana- Vall Fosca i es van formar plaques de vent. A la meitat nord de l’Aran és on l’efecte
del vent ha estat menor. Avui l’ascens de la temperatura dona pas a caigudes espontànies, sobre tot
a la meitat nord de l’Aran. A l’Aran Franja nord de la Pallaresa per sobre dels 2200 m hi ha plaques
de vent, les més destacables sota colls i carenes orientades a sud, est i nord-est. Poden caure al
pas d’una persona i tenir suficient entitat per enterrar-la. De cara a demà amb les nevades previstes
aquestes plaques s’engruixiran. Cal fer atenció els indrets acumulats amb relleu convex per sobre dels
2000-2200 m i pendents per sobre dels 35º. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el vent va
treballar molt la neu. Han caigut algunes purgues en pendent fortament inclinat. Avui la situació és
predominantment de neu ventada i s’espera que els vessants acumulats en orientacions sud i est, i
també alguna obaga arrecerada en nord-est puguin ser susceptibles de caure al sol pas d’una persona.
Aquestes plaques són susceptibles de causar danys a persones en terreny trampa. De cara a demà
amb les noves nevades podrien tornar a caure purgues de neu recent en funció de les acumulacions
que donin les nevades. Especialment a la Vall Fosca a la Ribagorçana i a la Pallaresa, la neu recent
es troba, en part, damunt de neu vella molt endurida pel que es recomana l’ús de material per evitar
relliscades (grampons, piolet i casc).
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
Durant la setmana es preveuen nevades i canvi de temperatura que afectaran l’estabilitat del mantell.
Evolució del perill: EN PROGRESSIU AUGMENT, especialment a L’Aran-Franja nord de la Pallaresa.
El proper butlletí s'emetrà el dia 09/02/2016
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 09/02/2016

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

Vàlid fins: 10/02/2016

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 10/02/2016
Aran-Franja Nord Pallaresa

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

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2).

Pallaresa

MODERAT (2).

Distribució del mantell nival
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, el mantell és esquiable per sobre dels 1500 m a les obagues
i dels 1700 m a les solanes. A la resta de sectors hi ha una fina capa de neu recent des dels 1700
m que passa a ser esquiable per sobre dels 2000 m. Actualment a tots els sectors, els gruixos estan
per sota del que seria normal per l’època de l’any. Amb la nevada que anirà baixant de cota aquesta
distribució podrà canviar sobretot de cara a demà.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 10/02/2016
Situació de neu ventada a tots els sectors. Ahir les temperatures van pujar a tots els sectors afectant
a la neu caiguda diumenge passat. A més avui l’ambient humit i amb la nuvolositat la neu ha pres
temperatura i humitat. A l’Aran Franja nord de la Pallaresa per sobre dels 2200 m hi ha plaques de vent,
les més destacables sota colls i carenes orientades est i nord-est i nord i també sota colls i carenes
orientades cap al sud. Poden caure al pas d’una persona i tenir suficient entitat per enterrar-la. Les
plaques de vent s’aniran engruixint amb les nevades previstes per avui i el vent de component oest i
nord-oest. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el vent va treballar molt la neu. Actualment són
probables les caigudes que plaques de vent al pas d’un grup de persones en els vessants acumulats
en orientacions sud i est, i també les obagues arrecerades. Aquestes plaques són susceptibles de
causar danys a persones en terreny trampa Amb les nevades que ja s’han iniciat avui, les plaques de
vent s’engruixiran. Especialment a la Vall Fosca a la Ribagorçana i a la Pallaresa, la neu recent es
troba, en part, damunt de neu vella molt endurida, encrostada i relliscosa per la qual cosa localment
les plaques fins i tot podrien caure al sol pas d’una persona. Tanmateix es recomana l’ús de material
per evitar relliscades (grampons, piolet i casc).
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
Seguirem en una situació de nevades i canvi de temperatura que afectaran l’estabilitat del mantell.
Evolució del perill: EN PROGRESSIU AUGMENT.
El proper butlletí s'emetrà el dia 10/02/2016
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 10/02/2016

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

Vàlid fins: 11/02/2016

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 11/02/2016
Aran-Franja Nord Pallaresa

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

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2).

Pallaresa

MODERAT (2).

Distribució del mantell nival
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, el mantell és esquiable per sobre dels 1500 m a les obagues i
dels 1800 m a les solanes. A la resta de sectors hi ha una fina capa de neu recent des dels 1600 m
que passa a ser esquiable per sobre dels 2000 m. Actualment a tots els sectors, els gruixos estan per
sota del que seria normal per l’època de l’any.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 11/02/2016
Situació de neu ventada a tots els sectors amb l’excepció de l’Aran on a més de situació de neu ventada
també ho serà de neu recent en funció de les nevades previstes. Ahir va nevar entre 10-15 cm a l’AranFranja nord de la Pallaresa , i fins a 10 cm a la resta de sectors. El vent de l’oest i nord-oest ha treballat
la neu i hi ha acumulacions de neu ventada en forma de plaques toves que es presenten més humides
a causa de l’ambient humit i més fràgils a cotes altes. A l’Aran Franja nord de la Pallaresa per sobre
dels 2200 m aquestes plaques de vent, es troben sota colls i carenes orientades a l’est, sud, nord-est
i altres obagues arrecerades. Poden caure al pas d’una persona i tenir suficient entitat per enterrar-la.
Les plaques de vent s’aniran engruixint amb les nevades previstes per demà especialment amb el vent
de ponent. En funció dels gruixos de neu nova, també poden caure purgues de neu recent en terreny
fortament inclinat (per sobre dels 35º) A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa són probables les
caigudes que plaques de vent al pas d’un grup de persones en els vessants acumulats en orientacions
sud, est, nord-est i també les obagues arrecerades. Aquestes plaques són susceptibles de causar
danys a persones en terreny trampa. Amb el vent del nord-oest les plaques de vent es poden engruixir,
sobretot sota colls i carenes. Especialment a la Vall Fosca a la Ribagorçana i a la Pallaresa, la neu
recent es troba, en part, damunt de neu vella molt endurida, encrostada. Es recomana l’ús de material
per evitar relliscades (grampons, piolet i casc).
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
Seguirem en una situació de nevades que afectaran l’estabilitat del mantell. Evolució del perill: EN
PROGRESSIU AUGMENT pel cap de setmana.
El proper butlletí s'emetrà el dia 11/02/2016
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 11/02/2016

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

Vàlid fins: 13/02/2016

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 13/02/2016
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

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

Pallaresa

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

Distribució del mantell nival
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, el mantell és esquiable per sobre dels 1500 m a les obagues i
dels 1800 m a les solanes. A la resta de sectors hi ha una fina capa de neu recent des dels 1600 m que
passa a ser esquiable per sobre dels 2000 m. Actualment a tots els sectors, els gruixos estan per sota
del que seria normal per l’època de l’any. A 2200 m els gruixos avui dijous estan entorn els 70-100 cm
a l’Aran Franja Nord de la Pallaresa i dels 40-70 cm a la resta de sectors. Per l’època de l’any en que
estem, aquests gruixos són deficitaris. Amb les precipitacions previstes i l’augment de la cota de neu,
aquests gruixos i la distribució del mantell es veuran modificats a partir de divendres.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 13/02/2016
Situació de neu ventada a tots els sectors passant divendres a ser també de neu humida amb la pluja
i neu nova previstes. Actualment hi ha acumulacions de neu ventada en forma de plaques toves que
es presenten més fràgils a cotes altes a les orientacions sud, est i nord arrecerades. A l’Aran Franja
nord de la Pallaresa per sobre dels 2200 m aquestes plaques de vent, es troben sota colls i carenes
orientades a l’est, sud, nord-est i altres obagues arrecerades. Poden caure al pas d’una persona i
tenir suficient entitat per enterrar-la. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa són probables les
caigudes de plaques de vent al pas d’un grup de persones, localment al pas d’una persona, en els
vessants acumulats en orientacions sud, est, nord-est i també les obagues arrecerades. Aquestes
plaques són susceptibles de causar danys a persones en terreny trampa. Cal fer atenció als llocs més
acumulats amb relleu convex i de més de 35º dependent. De cara a divendres la situació es complica.
S’esperen nevades que s’iniciaran per l’oest amb cota de neu en ascens a partir de migdia assolint els
2000-2100 m. Aquestes precipitacions humitejaran la neu per sota dels 2200 m donant pas a caigudes
espontànies d’allaus de fusió. Per sobre dels 2200 m mentre no entri vent, es podran donar caigudes
espontànies d’allaus de neu recent. En tot cas caldrà controlar els pendents més acumulats pel que fa
a la neu recent i en el cas de la fusió controlar l’enfonsament de la neu al nostra pas com a indicador
del gruix de neu humitejada.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
De cara a diumenge s’estabilitzarà la neu humida però les plaques en alçada es mantindran inestables
i s'engruixiran. Evolució del perill: PLAQUES EN AUGMENT, FUSIÓ EN DISMINUCIÓ.
El proper butlletí s'emetrà el dia 13/02/2016
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 13/02/2016

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

Vàlid fins: 15/02/2016

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 15/02/2016
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2).

Pallaresa

MODERAT (2).

Distribució del mantell nival
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, el mantell és esquiable per sobre dels 1500 m a les obagues i dels 1800 m
a les solanes. A la resta de sectors hi ha una fina capa de neu recent des dels 1700 m que passa a ser esquiable
per sobre dels 2000 m. Actualment a tots els sectors, els gruixos estan per sota del que seria normal per l’època
de l’any. A 2200 m els gruixos estan entorn els 80-100 cm a l’Aran Franja Nord de la Pallaresa i dels 40-60 cm
a la resta de sectors. Per l’època de l’any en que estem, aquests gruixos són deficitaris.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 15/02/2016
Situació de neu ventada a tots els sectors i a més a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa també situació de neu
vella amb capa crítica. Ahir va nevar iniciant-se les nevades a cotes baixes, 1200 m però pujant al llarg del dia a
1700-1800 m, puntualment més amunt. A 2200 m es van enregistrar entre 10-30 ml de precipitació que van ser
en forma de neu força humida. Els gruixos de neu recent en aquesta mateixa cota van ser d’entre 5 i 20 cm. La
neu recent humida va humitejar la neu prèvia, Avui migdia encara poden caure allaus de neu humida i de neu
recent humida a tots els sectors però aquesta situació desapareixerà demà pel descens de la temperatura. A
la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa són probables les caigudes de plaques de vent al pas d’un grup de
persones, localment al pas d’una persona, en els vessants acumulats en orientacions sud, est, nord-est i també
les obagues arrecerades. Aquestes plaques són susceptibles de causar danys a persones en terreny trampa.
Cal fer atenció en aquestes orientacions en pendents de més de 35º. És recomanable respectar la distància de
seguretat en la circulació per aquests vessants. A l’Aran-Franja nord de la Pallaresa els nivell febles crítics són
de capes febles antigues que es conserven a les obagues; en orientacions que van de nord a nord-est poden
caure plaques al pas d’una persona. Poden ser suficients per enterrar més d’una persona. En ser capes velles
internes seran difícils de detectar. Atenció a possible woumpfs i aparició d’esquerdes. També s’esperen caigudes
d’allaus de neu recent humida per sota dels 2200 m a qualsevol orientació, sobretot en moments de clarianes.
A partir de diumenge amb les noves precipitacions i fred la situació canviarà. Si es compleixen les nevades de
nord de cara a dilluns el perill anirà en augment.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
Si es compleixen les nevades de nord de cara a dilluns la situació es complicaria a l’extrem nord.. Evolució del
perill: EN POSSIBLE AUGMENT.
El proper butlletí s'emetrà el dia 15/02/2016
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 15/02/2016

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

Vàlid fins: 16/02/2016

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 16/02/2016
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2).

Pallaresa

MODERAT (2).

Distribució del mantell nival
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, hi ha presència de neu des de fons de vall però és esquiable per
sobre dels 1500 m a les obagues i dels 1800 m a les solanes. A la resta de sectors hi ha una fina capa
de neu recent des dels 1700 m que passa a ser esquiable per sobre dels 2000 m. Actualment a tots
els sectors els gruixos estan per sota del que seria normal per l’època de l’any: a 2200 m els gruixos
estan entorn els 80-100 cm a l’Aran Franja Nord de la Pallaresa i dels 40-60 cm a la resta de sectors.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 16/02/2016
Situació de neu ventada a tots els sectors i a més a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa també situació
de neu vella amb capa crítica. Al llarg del cap de setmana s’han acumulat entre 15 i 40 cm de neu
nova. Actualment segueix precipitant a la vessant nord amb poc vent des de fons de vall, per contra
a la vessant sud el vent està bufant i treballant la neu caiguda. Les temperatures en general han
baixat molt arribant a superar els -10ºC en alguns punts. A l’Aran-Franja nord de la Pallaresa s’han
format plaques noves a les orientacions sud. Amb el vent previst que comenci a bufar avui de nord i
nord-oest i les nevades (entre 5 i 10 cm) seguirà la formació de plaques. Aquestes plaques es poden
desencadenar al pas d’una persona i poden assolir la mida suficient com per enterrar-nos. Per altre
costat, a les obagues es mantenen les capes dèbils internes que es podrien activar al pas d’un grup de
persones, aquestes són menys probables però poden implicar més neu. Actualment la poca visibilitat
dificulta l’observació d’indicis. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa cal destacar la presència
de torb, principalment a la meitat nord dels sectors. Actualment són probables les caigudes de plaques
de vent al pas d’un grup de persones, localment al pas d’una persona, en els vessants acumulats en
orientacions est. Aquestes plaques s’aniran fent més extenses a les orientacions sud a mesura que
el vent vagi treballant la neu. És recomanable respectar la distància de seguretat en la circulació per
aquests vessants.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
Es preveu que es mantinguin les temperatures baixes sense noves precipitacions. Evolució del perill:
ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 16/02/2016
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 16/02/2016

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

Vàlid fins: 17/02/2016

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 17/02/2016
Aran-Franja Nord Pallaresa

FORT (4) passant a MARCAT (3) de cara a demà.

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2).

Pallaresa

MODERAT (2).

Distribució del mantell nival
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, hi ha presència de neu des de fons de vall però és esquiable per
sobre dels 1500 m a les obagues i dels 1800 m a les solanes. A la resta de sectors hi ha una fina capa
de neu recent des dels 1700 m que passa a ser esquiable per sobre dels 2000 m. Actualment a tots
els sectors els gruixos estan per sota del que seria normal per l’època de l’any: a 2200 m els gruixos
estan entorn els 80-100 cm a l’Aran Franja Nord de la Pallaresa i dels 40-60 cm a la resta de sectors.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 17/02/2016
Situació de neu ventada a tots els sectors i a més a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa també situació
de lliscaments. Al llarg del dia d’ahir i primera hora del matí ha seguit precipitant a l’Aran-Franja Nord
de la Pallaresa, s’han acumulat entre 15 i 25 cm de neu nova en 24h. El vent ha treballat amb més
força en el sector de la Franja Nord de la Pallaresa formant plaques en les orientacions est i sud. A
l’Aran el vent ha sigut moderat i ha format plaques a sotavent però també a sobrevent. Són plaques
toves que poden desprendre’s al pas d’una persona. Aquestes plaques tenen tendència a anar-se
assentant. De cara a demà el cel serà serè i hi ha previst un augment de temperatures de fins a 6ºC
es preveu humitejament superficial de la neu, sobretot als vessants assolellats. A on no es descarta
que de forma puntual es puguin desencadenar petits lliscaments de forma espontània. De cara al
vespre està previst que entri un nou front amb descens de temperatures i noves precipitacions. A la
Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el vent ha mogut molt la neu deixant aflorar la neu vella a les
orientacions nord i fent acumulacions en orientacions sud. A la meitat sud la neu disponible era menor
i el vent ha fet petites acumulacions a cotes altes, per contra, a la meitat nord les acumulacions són
més extenses. En general es poden desencadenar plaques al pas d’un grup de persones i localment
a la meitat nord al pas d’una sola persona.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
Per dijous es preveuen noves precipitacions. Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT
El proper butlletí s'emetrà el dia 17/02/2016
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 17/02/2016

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

Vàlid fins: 18/02/2016

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 18/02/2016
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2).

Pallaresa

MODERAT (2).

Distribució del mantell nival
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, hi ha presència de neu des de fons de vall però és esquiable per
sobre dels 1400 m a les obagues i dels 1500 m a les solanes. A la resta de sectors hi ha presència
de neu a partir dels 1700 m que passa a ser esquiable per sobre dels 2000 m. A pesar de les últimes
nevades els gruixos segueixen per sota del que seria normal per l’època de l’any: a 2200 m els gruixos
estan entorn els 90-110 cm a l’Aran Franja Nord de la Pallaresa i dels 20-40 cm a la resta de sectors.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 18/02/2016
Situació de neu ventada a tots els sectors i a més a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa també situació
de lliscaments. Avui el cel està serè i les temperatures estan augmentant a tots els sectors (fins
a 10 graus en alguns punts), el mantell s’està humitejant superficialment. No es descarta que es
puguin produir algunes allaus espontànies que puguin arribar a tapar una persona en orientacions
assolellades i sobretot a l’Aran. A tots els sectors es mantenen actives les plaques de vent acumulades
en orientacions sud i est, més probables a cotes altes i en sectors resguardats del vent. Així com, més
probables a la meitat sud de l’Aran i a la Franja Nord de la Pallaresa, a la resta de sectors es troben de
forma més localitzada. De cara a demà a primera hora es preveu un pas d’un front que portarà noves
precipitacions de 5-10 cm a l’Aran-Franja Nord de la pallaresa i de fins a 5 cm a la resta. Aquestes
precipitacions s’han de produir amb vent fluix de l’oest i amb cota que ha d’anar pujant però no ha de
superar els 800 m. Tot i així, augmentaran lleugerament el gruix de les plaques. Aquestes plaques es
van assentant, tot i així segueixen presentant nivells dèbils a sota i encara es poden desencadenar
al pas d’una persona. Caldrà estar atenent a la ubicació de les plaques que quedaran tapades per
la nevada.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
No s’esperen precipitacions de cara a divendres. Evolució del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 18/02/2016
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 18/02/2016

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

Vàlid fins: 19/02/2016

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 19/02/2016
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2).

Pallaresa

MODERAT (2).

Distribució del mantell nival
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, hi ha presència de neu des de fons de vall però és esquiable per
sobre dels 1400 m a les obagues i dels 1500 m a les solanes. A la resta de sectors hi ha presència
de neu a partir dels 1700 m que passa a ser esquiable per sobre dels 2000 m. A pesar de les últimes
nevades els gruixos segueixen per sota del que seria normal per l’època de l’any: a 2200 m els gruixos
estan entorn els 90-110 cm a l’Aran Franja Nord de la Pallaresa i dels 20-40 cm a la resta de sectors.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 19/02/2016
Situació de neu ventada a tots els sectors i a més a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa també situació
de lliscaments. Després del dia d’ahir serè i amb temperatures en ascens però negatives a tots els
sectors, al vespre van començar a entrar les primeres nuvolositats. Fins avui a migdia s’han acumulat
5 cm algun punt de l’Aran i fins a 1 cm a la Franja Nord de la Pallares així com al nord de la resta
de sectors. Les precipitacions s’estan donant amb temperatures baixes (de -5ºC/-8ºC a 2200m) i amb
vent fluix amb algun cop moderat que pot distribuir la nevada i engruixir lleugerament les capes a les
orientacions predominantment est. No es preveu que s’acumulin més de 10 cm a l’Aran-Franja Nord de
la Pallaresa ni de 5 cm a la resta de sectors. Es mantenen actives les plaques de vent en orientacions
sud i est a tots els sectors, aquestes es localitzen principalment a cotes altes i zones resguardades.
De cara a demà amb la insolació i el lleuger augment de temperatures diürn seguiran assentant-se
les plaques. Tot i així seguiran sent possibles els desencadenament pel pas d’una persona a l’AranFranja Nord de la Pallaresa i de forma més localitzada a la Ribagorçana i a la Pallaresa. Caldrà prestar
especial atenció als sectors a on el vent no treballi la nevada d’avui que dificultarà l’observació de les
plaques. Per altre costat no es pot descartar petites purgues i lliscaments durant el dia i especialment
a l’Aran.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
No s’esperen precipitacions de cara el cap de setmana. Es preveu un lleuger augment progressiu de
les temperatures Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 19/02/2016

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

- 71 / 138 -

1 /1

Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 19/02/2016

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

Vàlid fins: 20/02/2016

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 20/02/2016
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2).

Pallaresa

MODERAT (2).

Distribució del mantell nival
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, hi ha presència de neu des de fons de vall però és esquiable per
sobre dels 1400 m a les obagues i dels 1500 m a les solanes. A la resta de sectors hi ha presència
de neu a partir dels 1700 m que passa a ser esquiable per sobre dels 2000 m. A pesar de les últimes
nevades els gruixos segueixen per sota del que seria normal per l’època de l’any: a 2200 m els gruixos
estan entorn els 90-110 cm a l’Aran Franja Nord de la Pallaresa i dels 20-40 cm a la resta de sectors.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 20/02/2016
Situació de neu ventada a tots els sectors i a més situació de neu humida per escalfament en superfície,
principalment a l’Aran. Les petites nevades que es van donar al llarg del dia d’ahir d’entre 2 i 8 cm a
l’Aran – Franja Nord de la Pallaresa i inapreciables a la resta es van acumular a sobre d’una petita
capa endurida que es va formar el dimecres amb la insolació. Aquestes precipitacions no han modificat
notablement l’estabilitat del mantell. Es mantenen les plaques de vent en orientacions est i sud, en
llocs arrecerats i a cotes altes a tots els sectors, més extenses a l’Aran. Aquestes cada cop costa
més de fer-les desencadenar, en general es poden desencadenar pel pas d’un grup de persones i de
forma localitzada a l’Aran-Franja Nord de la Pallares pel pas d’una sola persona. Caldrà estar atents
a la ubicació de les plaques que poden haver quedat enterrades per l’enfarinada. De cara a demà les
temperatures han de pujar notablement (isozero a 3000 m al migdia) i amb la insolació prevista la neu
tendirà a humitejar-se. Es podran produir allaus de neu humida espontànies que podran enterrar a una
persona. A l’Aran a on la neu es manté més freda i seca es podran produir a qualsevol orientació però
principalment als vessants assolellats i a cotes mitges i baixes. A la resta de sectors la neu està molt
més compactada pel fort vent dels dies anterior, tot i així també seran possibles en pendents drets i
prop de roques. Caldrà estar atenent a l’enfonsament de la neu humida.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
De cara a diumenge les temperatures han de seguir pujant. Evolució del perill: EN LLEUGER
AUGMENT.
El proper butlletí s'emetrà el dia 20/02/2016
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 20/02/2016

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

Vàlid fins: 22/02/2016

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 22/02/2016
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2).

Pallaresa

MODERAT (2).

Distribució del mantell nival
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, hi ha presència de neu des de fons de vall però és esquiable per
sobre dels 1400 m a les obagues i dels 1500 m a les solanes. A la resta de sectors hi ha presència
de neu a partir dels 1800/2000 m que passa a ser esquiable per sobre dels 2100/2200 m. Els gruixos
segueixen per sota del que seria normal per l’època de l’any i amb l’augment de temperatures tendeixen
a disminuir. A 2200 m els gruixos estan entorn els 90-110 cm a l’Aran Franja Nord de la Pallaresa i
dels 20-40 cm a la resta de sectors.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 22/02/2016
Situació de neu ventada a tots els sectors i a més situació de neu humida per escalfament en superfície.
Ahir van començar a pujar les temperatures però encara es van mantenir en valors negatius a 2200 m.
Avui han continuat pujant, al migdia ja es registraven temperatures positives a tots els sectors a 2200
m. Es mantenen les plaques de vent en orientacions est i sud, en llocs arrecerats i a cotes altes a tots
els sectors, més extenses a l’Aran. Aquestes poden inestabilitzar-se amb l’efecte de la humitat de la
neu que s’està produint. A l’Aran-Franja Nord de la Pallares, especialment a l’Aran, és possible que es
desencadenin pel pas d’una persona i que puguin arribar a enterrar a un grup de persones. A la resta
de sectors es preveu que es puguin desencadenar pel pas d’un grup de persones així com assolir
dimensions per enterrar a una persona. A tots els sectors es poden desencadenar purgues espontànies
principalment en orientacions assolellades però també a cotes baixes de les orientacions obagues. De
cara a demà segueix l’augment de temperatures (isozero a 3600 m al migdia) i seguirà l’humitejament
de la neu. Les plaques seguiran actives i inclús es podran desencadenar de forma espontània a l’Aran
petites plaques en orientacions assolellades així com petits lliscaments en vessants herbosos. A la
resta de sectors seran possibles els desencadenaments pel pas d’una persona i seran més probables
les allaus de neu humida en orientacions assolellades que ja avui es poden començar a produir. Serà
important realitzar el seguiment de l’humitejament de la neu.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
De cara a diumenge al vespre i dilluns les temperatures tendiran a descendir. Evolució del perill: EN
DESCENS a l’Aran i en LLEUGER DESCENS a la resta.
El proper butlletí s'emetrà el dia 22/02/2016
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 22/02/2016

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

Vàlid fins: 23/02/2016

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 23/02/2016
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2).

Pallaresa

MODERAT (2).

Distribució del mantell nival
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, el mantell és esquiable per sobre dels 1500 m a les obagues i
dels 1900 m a les solanes. A la resta de sectors hi ha presència de neu a partir dels 1800-2000 m
que passa a ser esquiable per sobre dels 2100-2000 m. Els gruixos segueixen per sota del que seria
normal per l’època de l’any. A 2200 m els gruixos estan entorn els 90-110 cm a l’Aran Franja Nord de
la Pallaresa i dels 20-40 cm a la resta de sectors.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 23/02/2016
Situació de neu humida a tots els sectors. Les temperatures han començat a baixar, però es mantenen
altes per l’època; la matinada de dilluns ja s’ha arribat a 0ºC a 2500 m al vessant sud del Pirineu, mentre
que a l’Aran li costaran més de baixar amb el vent del sud; aquest vent fort ja ha format algunes petites
plaques de vent en orientacions nord. Avui dilluns s’està ennuvolant i al llarg del dia s’esperen pluges
febles convertint-se en nevades febles i disperses, baixant la cota de 2200 m a 1800 m al final, amb
vents fluixos de component sud. El mantell ja està humit del cap de setmana i continuarà humitejant-se
per les precipitacions previstes. Els increments de neu recent seran minsos, 1 a 5 cm a cotes altes. Es
mantenen localment algunes plaques de vent antigues en orientacions obagues, en llocs arrecerats
i a cotes altes a tots els sectors, més extenses a l’Aran (on n’hi ha de noves); és possible que es
desencadenin pel pas d’una persona i que puguin arribar a enterrar a una persona (mida 2). Des de
dissabte ja s’observa activitat d’allaus de neu humida. A tots els sectors, seran probables avui dilluns
purgues i allaus de mida petita (mida 1 i 2) de neu humida per les pluges, a qualsevol hora del dia i a
qualsevol orientació. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa hi pot haver alguna allau de lliscament basal
de mida petita per sota dels 2200 m en pendents herbosos fortament inclinats. Dimarts es manté la
mateixa situació de neu humida, però en disminució, ja que les precipitacions tendiran a desaparèixer
i les temperatures seran una mica més baixes, però el mantell difícilment regelarà.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
No hi haurà canvis importants. El mantell tendirà a regelar de matinada. Evolució del perill:
ESTACIONARI O EN LLEUGER DESCENS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 23/02/2016
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 23/02/2016

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

Vàlid fins: 24/02/2016

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 24/02/2016
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2).

Pallaresa

MODERAT (2).

Distribució del mantell nival
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, el mantell és esquiable per sobre dels 1600 m a les obagues i
dels 2000 m a les solanes. A la resta de sectors hi ha presència de neu a partir dels 1800-2000 m
que passa a ser esquiable per sobre dels 2100-2000 m. Els gruixos segueixen per sota del que seria
normal per l’època de l’any. A 2200 m els gruixos estan entorn els 90-110 cm a l’Aran Franja Nord de
la Pallaresa i dels 20-40 cm a la resta de sectors.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 24/02/2016
Situació de neu humida a tots els sectors. Ahir dilluns va nevar amb fang; la cota de neu va anar
baixant fins els 1700 m aproximadament; van caure entre 7-12 cm de neu recent humida a 2200
m, amb vent de component sud inicialment, girant a component oest al final. Les temperatures han
baixat (mínimes de -2ºC a -4ºC), però els núvols han impedit el regel del mantell. Dimarts i dimecres
es mantindrà mig ennuvolat a l’Aran, tendint a augmentar els núvols a la resta, sobretot dimecres.
El mantell fa dies que està humit i difícilment regelarà. S’han format algunes plaques de vent en
orientacions obagues, en llocs arrecerats i a cotes altes a tots els sectors, més extenses a l’Aran; és
probable que es desencadenin pel pas d’una persona (mida 1) i que puguin arribar a enterrar a una
persona en zones de relleu trampa. També seran probables avui dimarts i demà dimecres purgues
(mida 1) de neu humida a les hores centrals del dia en vessants assolellats. A l’Aran-Franja Nord de
la Pallaresa hi pot haver alguna allau de lliscament basal de mida petita (mida 2) per sota dels 2200
m en pendents herbosos fortament inclinats a qualsevol orientació.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
A última hora de dimecres i dijous podria nevar amb cota de neu en descens. Evolució del perill:
ESTACIONARI O EN LLEUGER AUGMENT.
El proper butlletí s'emetrà el dia 24/02/2016
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 24/02/2016

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

Vàlid fins: 25/02/2016

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 25/02/2016
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2) per sobre els 2000 m, FEBLE (1) a la resta.

Ribagorçana-Vall Fosca

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

Pallaresa

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

Distribució del mantell nival
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, el mantell és esquiable per sobre dels 1600 m a les obagues i
dels 2000 m a les solanes. A la resta de sectors hi ha presència de neu a partir dels 1800-2000 m
que passa a ser esquiable per sobre dels 2100-2000 m. Els gruixos segueixen per sota del que seria
normal per l’època de l’any. A 2200 m els gruixos estan entorn els 90-110 cm a l’Aran Franja Nord de
la Pallaresa i dels 20-40 cm a la resta de sectors.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 25/02/2016
Situació de neu ventada i de neu humida a tots els sectors. Dilluns va nevar amb fang a l’inici de
la precipitació però al final va acabar en forma de neu granulada a tots els sectors excepte a l’Aran
on ha quedat una capa de neu marró en superfície; la cota de neu va anar baixant fins els 1700 m
aproximadament; van caure entre 7-12 cm de neu recent humida a 2200 m, amb vent de component
sud inicialment, girant a component oest al final. Avui dimecres el cel es troba o bé mig ennuvolat o
bé enteranyinat amb ambient encara humit. El regel nocturn o bé ha estat mínim o bé no n’hi ha hagut
per la qual cosa encara es manté la possibilitat de caigudes de purgues de fusió de forma espontània
a tots els sectors. Les orientacions més probables són les solanes, especialment a l’Aran on la neu
marró capta escalfor en moments d’ullades de sol. D’altra banda, a cotes altes poden haver-hi plaques
de vent en orientacions obagues, més extenses a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa; és probable que
es desencadenin pel pas d’un grup de persones (mida 1) i que puguin arribar a enterrar a una persona
en zones de relleu trampa. La propera matinada s’iniciaran nevades per damunt dels 1500 m, que
depenent dels models meteorològics poden deixar des de 5 a 20 cm per la qual cosa la incertesa
és alta. En cas d’acumulacions de més de 10 cm les plaques de vent existents quedaran tapades i
seran difícils d’apreciar. Si els gruixos de neu acumulats sobrepassen els 15-20 cm passaríem a una
situació de neu recent amb caiguda espontània de purgues en terreny fortament inclinat. Caldrà anar
controlant els gruixos acumulats.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
A partir d’última hora de divendres s’inicien noves nevades. Evolució del perill: EN PROGRESSIU
AUGMENT a partir de divendres nit.
El proper butlletí s'emetrà el dia 25/02/2016
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 25/02/2016

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

Vàlid fins: 26/02/2016

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 26/02/2016
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2) per sobre els 2000 m, FEBLE (1) a la resta.

Ribagorçana-Vall Fosca

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

Pallaresa

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

Distribució del mantell nival
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, el mantell és esquiable per sobre dels 1600 m a les obagues i
dels 2000 m a les solanes. A la resta de sectors hi ha presència de neu a partir dels 1800-2000 m
que passa a ser esquiable per sobre dels 2100-2000 m. Els gruixos segueixen per sota del que seria
normal per l’època de l’any. A 2200 m els gruixos estan entorn els 90-110 cm a l’Aran Franja Nord de
la Pallaresa i dels 20-40 cm a la resta de sectors.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 26/02/2016
Situació de neu ventada. Després de les nevades amb fang de dilluns, s’ha format una crosta marró,
damunt de la qual hi ha una mica de neu granulada de forma local. Per damunt de 2200-2400 m es van
formar algunes plaques de vent en orientacions N a NE, que s’han mantingut fràgils a l’Aran-Franja
Nord de la Pallaresa. Ahir dimecres les temperatures van pujar a l’Aran amb núvols alts durant el dia,
però durant la matinada de dijous ja ha estat el cel tapat, amb descens de temperatures (valors de -3º
a -4º C de matinada a 2300 m) i hi ha alguns ruixats de neu per sobre de 1400-1600 m, que baixaran
de cota fins a 1200 m (1-5 cm). El regel nocturn ha estat entre feble i inexistent. Avui dijous disminuirà
l’activitat d’allaus de neu humida al centre del dia, ja que les temperatures seran més baixes i el cel
estarà ennuvolat. Divendres, pot augmentar l’activitat d’allaus de neu humida a migdia ja que tornarà
a sortir el sol. D’altra banda, a cotes altes poden haver-hi plaques de vent en orientacions obagues,
més extenses a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa; és probable que es desencadenin al pas d’una
persona (mida 1) i que puguin arribar a enterrar a una persona en zones de relleu trampa.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
A partir d’última hora de divendres s’inicien noves nevades. Evolució del perill: EN AUGMENT a partir
de divendres nit.
El proper butlletí s'emetrà el dia 26/02/2016
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 26/02/2016

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

Vàlid fins: 27/02/2016

Hora: 15:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 27/02/2016
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2) divendres, MARCAT (3) diumenge

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1) divendres, MARCAT (3) dissabte.

Pallaresa

FEBLE (1) divendres, MARCAT (3) dissabte.

Distribució del mantell nival
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, tot i haver neu per sobre de 1500 m, el mantell és esquiable per
sobre dels 1600 m a les obagues i dels 2000 m a les solanes. A la resta de sectors hi ha presència
de neu a partir dels 1800-2000 m que passa a ser esquiable per sobre dels 2100-2000 m. Els gruixos
segueixen per sota del que seria normal per l’època de l’any. A 2200 m els gruixos estan entorn els
100-120 cm a l’Aran Franja Nord de la Pallaresa i dels 20-40 cm a la resta de sectors. Al llarg de
dissabte el terra quedarà innivat des del fons de les valls.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 27/02/2016
Situació de neu ventada divendres a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa. Situació de neu recent dissabte
arreu. Després de les nevades amb fang de dilluns, han caigut entre dimecres-dijous 10-15 cm de
neu recent a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa amb vent fluix a moderat del NW; a la resta ha caigut
algun xàfec de neu granulada de forma aïllada. Estem a les portes d’un important canvi de situació
del mantell i del perill d’allaus. Avui divendres es manté la situació d’algunes plaques de neu ventada
a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa i a cotes altes de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa en
orientacions entre nord-est i sud-est; és probable que es desencadenin al pas d’una persona (mida
1 a 2) i que puguin arribar a enterrar a una persona en zones de relleu trampa. A la matinada de
dissabte començarà a nevar de forma generalitzada i fins al vespre de dissabte es poden acumular
de l’ordre de 50 cm de neu recent a 2000 m; potser el sector menys afavorit sigui l’Aran. A l’Aran, no
obstant, l’increment del vent de component sud formarà noves plaques de neu ventada entre divendres
i primera hora de dissabte, cada cop més gruixudes i inestables, degut a la presència de la crosta
de neu marró. A la resta nevarà amb vent fluix. A tots els sectors el perill augmentarà notablement
al llarg de dissabte, quan es podran produir allaus de mida mitjana a qualsevol orientació (mida 3) i
podran arribar a colgar un grup de persones. Caldrà controlar el gruix de neu recent i l’acció del vent
al llarg de dissabte.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
Diumenge es reforçaria la nevada a l’Aran; a la resta el vent del nord provocarà la formació de grans
acumulacions inestables de neu ventada. Evolució del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 27/02/2016
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 27/02/2016

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

Vàlid fins: 29/02/2016

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 29/02/2016
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2).

Pallaresa

MODERAT (2).

Distribució del mantell nival
La cota de neu al terra anirà baixant al llarg del dia fins arribar a fons de vall. Difícilment serà esquiable
per sota de 1500 m. A partir de diumenge a migdia la neu es redistribuirà fortament per efecte del torb.
Avui dissabte els gruixos a 2300 m oscil•len entre 110-140 cm a l’Aran Franja Nord de la Pallaresa i
entre 30-60 cm a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 29/02/2016
Situació de neu recent dissabte i de neu ventada diumenge. Durant la matinada de dissabte un front
de nevades ha escombrat el Pirineu de sud cap a nord. Ha deixat fins a mig matí entre 10-30 cm de
neu recent més aviat humida a 2000 m; on menys ha nevat és a la meitat nord de l’Aran. Al principi,
el vent ha bufat fort del sud i s’han format algunes plaques de vent en orientacions obagues a tots
els sectors; després ha continuat nevant amb vent fluix i les plaques de vent han quedat amagades
per la neu recent. Durant el dia d’avui dissabte pot seguir nevant però de forma més intermitent; al
final del dia es poden acumular localment fins a 40 cm; la temperatura va baixant i la neu recent és
més seca. Cauran fàcilment plaques de neu ventada al pas d’una persona a la majoria d’orientacions;
aquestes plaques de neu ventada seran més extenses i gruixudes a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa
degut al transport de neu pel vent i a acumulacions de neu ventada de dies enrere que encara es
mantenien fràgils. A tots els sectors, són probables allaus de neu recent de mida petita (mida 1 i 2) en
vessants de més de 35º. Les allaus poden cobrir una persona en terreny obert. El diumenge la situació
és complicarà a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa ja que la situació girarà a nord amb augment de
les nevades. Les allaus podran ser de mida mitjana 3 (amb capacitat per colgar un grup de persones)
durant la segona meitat de la jornada. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el vent del nord
s’anirà intensificant i s’estendrà la formació de plaques de neu ventada a les orientacions sud, mentre
que les crostes tornaran a aflorar a cotes altes dels vessants exposats al vent del nord.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
El dilluns és possible que continuï nevant a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa. A la resta, el vent del
nord serà molt fort, amb torb i formació de plaques de neu ventada inestables. Evolució del perill: EN
LLEUGER AUGMENT.
El proper butlletí s'emetrà el dia 29/02/2016
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 29/02/2016

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

Vàlid fins: 01/03/2016

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 01/03/2016
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

MARCAT (3).

Pallaresa

MARCAT (3).

Distribució del mantell nival
Hi ha neu al terra per damunt de 1400-1500 m, però esquiable per sobre de 1500-1700 m a l’Aran i
dels 1700-1800 m a la resta. Els gruixos a 2300 m oscil•len entre 110-140 cm a l’Aran Franja Nord de
la Pallaresa i entre 30-60 cm a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa. Amb el torb que està bufant
el mantell tornarà a quedar amb una distribució molt irregular.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 01/03/2016
Situació de neu ventada. La matinada de dissabte es va iniciar el període de nevades que ja està
acabant, a excepció de l’Aran on queden febles nevades que aniran desapareixent avui dilluns. Primer
va nevar amb vent de sud, amb neu recent una mica humida, després amb vents fluixos variables i
nevades en forma de xàfecs de neu recent més seca; finalment la nit de diumenge ha entrat el vent
molt fort de nord amb nevades restringides a l’Aran. En tot l’episodi han caigut entre 25-40 cm; ha nevat
a tots els sectors però de forma una mica irregular. La situació és de neu ventada ja que la neu recent,
seca i freda, és fàcilment transportable. Hi ha plaques de vent a la majoria d’orientacions, algunes de
més antigues als vessants obacs, sobretot a l’Aran, mentre que a la resta de sectors aquestes estan
sent escombrades pel vent i se n’estan formant de noves i inestables als vessants est i sud. Cauran
fàcilment plaques de neu ventada al pas d’una persona a la majoria d’orientacions, fins i tot de forma
espontània (en general de mida 2) i poden cobrir una persona en terreny obert, localment un grup en
terreny trampa; aquestes plaques de neu ventada seran més extenses i gruixudes a l’Aran-Franja Nord
de la Pallaresa degut al vent no tan fort, que permet l’acumulació de neu; a la resta, el vent supera
els 120 km/h i dificulta la formació de plaques, quedant restringides als punts més arrecerats. A cotes
mitges de l’Aran també són probables allaus de neu recent de mida petita (mida 1 i 2) en vessants de
més de 35º, en moments d’ullades de sol. Les allaus poden cobrir una persona en terreny obert.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
A mitjans de setmana hi pot haver nevades febles amb vents de nord-oest, amb formació de noves
plaques de neu ventada. Evolució del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 01/03/2016
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 01/03/2016

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

Vàlid fins: 02/03/2016

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 02/03/2016
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

MARCAT (3).

Pallaresa

MARCAT (3).

Distribució del mantell nival
Hi ha neu al terra per damunt de 1300-1500 m a tots els sectors. Ahir dilluns el fort vent de component nord va
erosionar molta neu a la Ribagorçana-Vall Fosca, a la Pallaresa i a la Franja nord de la Pallaresa. En aquests
sectors per damunt del nivell del bosc (2200-2300 m) el mantell es troba molt ventat i la franja de neu més
contínua es troba entre els 1800 i els 2300 m. A l’Aran on el vent no va estar tant violent i a més es disposava
de base de neu prèvia, el mantell és esquiable per sobre de 1300-1400 en nord i dels 1700-1800 m en sud.
Els gruixos a 2300 m oscil•len entre 110-140 cm a l’Aran Franja Nord de la Pallaresa i entre 20-50 cm a la
Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, on han minvat a causa del vent. Tot i les nevades els gruixos de neu al
terra segueixen sent deficitaris per l’època de l’any a tots els sectors.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 02/03/2016
Situació de neu ventada a tots els sectors i a més a l’Aran també situació de neu humida per la caiguda de purgues
i petites allaus a causa de la insolació. La neu recent caiguda durant el cap de setmana ha estat treballada pel
vent intensament sobretot a la Ribagorçana-Vall Fosca, a tota la Pallaresa, incloent la franja nord, i a la meitat
sud de l’Aran; amb menys intensitat a l’extrem nord de l’Aran on el vent no ha estat tan fort. La situació és de neu
ventada en forma de plaques de vent a la majoria d’orientacions, algunes de més antigues als vessants obacs,
sobretot a l’Aran, mentre que a la resta de sectors aquestes han estat escombrades. Les plaques recentment
formades es troben als vessants est, sud i obagues molt arrecerades. Cauran fàcilment al pas d’una persona a la
majoria d’orientacions, fins i tot de forma espontània (en general de mida 2) i poden cobrir una persona en terreny
obert, localment a l’Aran on les plaques són més extenses, tindran capacitat per enterrar un grup de persones.
Amb la insolació que ja es dona en aquestes èpoques de l’any en vessants fortament inclinats de l’Aran-Franja
Nord de la Pallaresa cauran purgues i petites allaus de neu humida durant les hores centrals del dia. A la resta de
sectors on el vent a escombrat la neu recent solta el perill se centra en les plaques de vent localitzades sota colls
i carenes i vessants molt arrecerats. De cara a demà es preveuen nevades febles inferiors als 5 cm i en el cas
d’alguns models de fins a 15 cm que en el cas que s’acumulin poden tapar o emmascarar les plaques existents.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
Continuarà la situació de febles nevades de nord amb formació de plaques. Evolució del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 02/03/2016
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 02/03/2016

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

Vàlid fins: 03/03/2016

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 03/03/2016
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

MARCAT (3).

Pallaresa

MARCAT (3).

Distribució del mantell nival
Hi ha neu al terra per damunt de 1300-1500 m a tots els sectors. El fort vent de component nord va
erosionar molta neu a la Ribagorçana-Vall Fosca, a la Pallaresa i a la Franja nord de la Pallaresa.
En aquests sectors per damunt del nivell del bosc (2200-2300 m) el mantell es troba molt ventat i la
franja de neu més contínua es troba entre els 1800 i els 2300 m. A l’Aran on el vent no va estar tan
violent i a més es disposava de base de neu prèvia, el mantell és esquiable per sobre de 1300-1400
m en nord i dels 1700-1800 m en sud. Els gruixos a 2300 m oscil•len entre 110-140 cm a l’Aran Franja
Nord de la Pallaresa i entre 20-50 cm a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, on han minvat a
causa del vent. Tot i les nevades els gruixos de neu al terra segueixen sent deficitaris per l’època de
l’any a tots els sectors
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 03/03/2016
Situació de neu ventada a tots els sectors i a més a l’Aran també situació de neu recent per les nevades
d’avui idemà. La situació és de neu ventada en forma de plaques de vent a la majoria d’orientacions
sobretot als vessants est, sud i obagues molt arrecerades. Cauran fàcilment al pas d’una persona a la
majoria d’orientacions, fins i tot de forma espontània (en general de mida 2) i poden cobrir una persona
en terreny obert, localment a l’Aran on les plaques són més extenses, tindran capacitat per enterrar un
grup de persones. A la Ribagorçana- Vall Fosca i a la Pallaresa les plaques són menys extenses i més
localitzades sota colls i poden tenir mida suficient per enterrar una persona. Actualment està nevant
a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa i s’espera que continuï tant avui com demà amb descens de cota
de neu. A més a l’extrem nord de la Ribagorçana i de la Pallaresa també hi pot nevar, especialment de
matinada quan es preveu que s’acumuli més neu recent. S’espera que es donin caigudes espontànies
de purgues i petites allaus de neu recent en pendents de més de 35-40º a l’Aran-Franja Nord de la
Pallaresa i amb menys probabilitat a la meitat nord de la Ribagorçana i de la Pallaresa on és probable
que amb el vent del nord-oest es formin noves plaques en orientacions sud i est que es preveu que
siguin fràgils.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
Continuarà la situació de febles nevades de nord amb formació de plaques i caigudes espontànies de
neu recent en indrets on no hi hagi vent. Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEU AUGMENT.
El proper butlletí s'emetrà el dia 03/03/2016

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya Parc de Montjuïc
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e-mail: allaus@icgc.cat http://www.icgc.cat
InfoBPA.BPA v2
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 03/03/2016

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

Vàlid fins: 04/03/2016

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 04/03/2016
Aran-Franja Nord Pallaresa

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

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2).

Pallaresa

MODERAT (2).

Distribució del mantell nival
Hi ha neu al terra per damunt de 1300-1500 m a tots els sectors. El fort vent de component nord va
erosionar molta neu a la Ribagorçana-Vall Fosca, a la Pallaresa i a la Franja nord de la Pallaresa.
En aquests sectors per damunt del nivell del bosc (2200-2300 m) el mantell es troba molt ventat i la
franja de neu més contínua es troba entre els 1800 i els 2300 m. A l’Aran on el vent no va estar tan
violent i a més es disposava de base de neu prèvia, el mantell és esquiable per sobre de 1300-1400
m en nord i dels 1700-1800 m en sud. Els gruixos a 2300 m oscil•len entre 110-140 cm a l’Aran Franja
Nord de la Pallaresa i entre 20-50 cm a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, on han minvat a
causa del vent. Tot i les nevades els gruixos de neu al terra segueixen sent deficitaris per l’època de
l’any a tots els sectors.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 04/03/2016
Situació de neu ventada a tots els sectors. Ahir va precipitar pel matí a l’Aran amb molt humitat i en
forma de pluja o neu molt humida. Per la tarda i matinada les precipitacions ja van ser en forma de neu i
es van estendre a la resta de sectors però amb molt de vent del nord oest. Bona part de la neu ha estat
escombrada, sobretot al vessant sud del Pirineu Occidental. La situació és de neu ventada en forma
de plaques de vent molt locals que poden caure per sobrecàrrega feble a l’Aran i per sobrecàrrega
forta a la resta de sectors. A L’Aran, on la neu recent ha estat més destacable s’han format noves
plaques de vent en est, sud-est i nord-est arrecerats. Es troben sota colls i carenes per sobre dels
2300-2400 m. Cal fer atenció perquè encara poden sobrecarregar-se capes febles antigues i per tant
poden donar pas a allaus de placa que molt fàcilmen lpoden enterrar una persona i fins i tot un grup
de persones. A la Ribagorçana – Vall Fosca i a la Pallaresa les plaques són menys extenses menys
gruixudes i molt més locals. Tot i així encara presenten fragilitat. Cal fer atenció als indrets que es
veuran fàcilment perquè són de neu ventada de color blanc mat i que contrasten amb les crostes de
regel que han quedat en superfície a causa de la ventada. Poden caure sobretot sota colls i carenes
i vessants arrecerats de pendents de més de 35-40º.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
De cara a dissabte noves nevades amb la formació de plaques i caigudes espontànies de neu recent
en indrets on no hi hagi vent. Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEU AUGMENT.
El proper butlletí s'emetrà el dia 04/03/2016

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya Parc de Montjuïc
08038 Barcelona Tel. 93 553 84 30 Fax 93 553 84 40
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 04/03/2016

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

Vàlid fins: 05/03/2016

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 05/03/2016
Aran-Franja Nord Pallaresa

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

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2).

Pallaresa

MODERAT (2).

Distribució del mantell nival
Hi ha neu al terra per damunt de 1300-1500 m a tots els sectors. El fort vent de component nord va erosionar
molta neu a la Ribagorçana-Vall Fosca, a la Pallaresa i a la Franja nord de la Pallaresa. En aquests sectors per
damunt del nivell del bosc (2200-2300 m) el mantell es troba molt ventat i la franja de neu més contínua es troba
entre els 1800 i els 2300 m. A l’Aran on el vent no va estar tan violent i a més es disposava de base de neu
prèvia, el mantell és esquiable per sobre de 1300-1400 m en nord i dels 1700-1800 m en sud. Els gruixos a 2300
m oscil•len entre 120-150 cm a l’Aran Franja Nord de la Pallaresa i entre 20-50 cm a la Ribagorçana-Vall Fosca
i a la Pallaresa, on han minvat a causa del vent. Tot i les nevades els gruixos de neu al terra segueixen sent
deficitaris per l’època de l’any a tots els sectors.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 05/03/2016
Situació de neu ventada i de neu recent a tots els sectors. El mantell es troba força ventat a tots els sectors
excepte a cotes mitges i baixes de l’Aran. Avui divendres a l’Aran cauen i seguiran caient allaus de neu humida
en pendents drets (més de 30-35 º) de qualsevol orientació. Aquesta situació es mantindrà fins que no baixi la
temperatura al final del dia i es doni regel efectiu. Per sobre dels 2200-2300 m hi ha plaques de vent recentment
formades i que mostren inestabilitat. És molt probable fer-les caure al sol pas d’una persona i fàcilment ens poden
enterrar. A més aquestes plaques en llocs de relleu convex i fort pendent (més de 38-40 º) poden involucrar
més neu i capes antigues fins al punt de tenir mida per enterrar un grup. A la Franja nord de la Pallaresa les
plaques es troben més localitzades a causa del vent fort que hi va fer. Poden caure a partir d’alguns nivell de neu
granulada que es van donar amb les darreres nevades i són susceptibles de caure al pas d’un grup de persones.
La capacitat d’enterrar-nos és la mateixa que a l’Aran. Pel que fa a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el
vent va ser molt violent i les plaques avui divendres es troben molt localitzades sota colls i carenes en sud-est i
nord-est i altres obagues molt arrecerades. A tots els sectors, amb les nevades previstes a partir d’ avui divendres
es podran formar de noves plaques a les obagues i a l’est, i al final de dissabte també en sud. Amb la neu recent
que es preveu poden caure allaus de neu recent en forma de purgues i petites allaus durant el dissabte
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
De cara a diumenge s’esperen més precipitacions i descens de la temperatura que podran donar pas a purgues
de neu recent. Evolució del perill: ESTACIONARI
El proper butlletí s'emetrà el dia 05/03/2016
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 05/03/2016

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

Vàlid fins: 07/03/2016

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 07/03/2016
Aran-Franja Nord Pallaresa

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

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2).

Pallaresa

MODERAT (2).

Distribució del mantell nival
Hi ha neu al terra per damunt de 1300 m a tots els sectors que amb la insolació del matí ha anat desapareixent. El fort vent
de component nord va erosionar molta neu a la Ribagorçana-Vall Fosca, a la Pallaresa i a la Franja nord de la Pallaresa. En
aquests sectors el mantell te gruixos molt irregulars perquè prèviament, fins dijous, el mantell es trobava fortament erosionat
i amb sol nu per les ventades del nord. En general la neu es presenta esquiable sobretot en indrets de bosc i és molt variable
a cotes altes on hi ha sectors acumulats i d’altres amb poc gruix. A l’Aran on el vent no va estar tan violent el mantell és
esquiable per sobre de 1500-1600 m en nord i dels 1800-1900 m en sud. Els gruixos a 2300 m oscil•len entre 130-160 cm a
l’Aran Franja Nord de la Pallaresa i entre 20-60 cm a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa. Tot i les nevades els gruixos
de neu al terra segueixen sent deficitaris per l’època de l’any a tots els sectors.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 07/03/2016
Situació de neu ventada i de neu recent a tots els sectors. Ahir a la tarda va nevar a tots els sectors a tapant en molts cassos
les plaques formades durant la setmana que es van formar per la neu recent acompanyades de vent del nord-oest. Aquestes
nevades d’ahir i la matinada han deixat al voltant dels 10 cm de neu recent a 2200 m. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la
Pallaresa a cotes altes va bufar vent del sud i sud-oest suau però a l’Aran- Franja Nord de la Pallaresa, sobretot a la meitat nord
d’aquest sector, el vent reforçat ha format plaques noves en orientacions nord i nord-est. A l’Aran-Franja nord de la Pallaresa
les plaques formades durant la setmana poden caure fàcilment al pas d’una persona. Durant el dia d’ahir en van caure de
forma accidental a les obagues esquiades i es preveu que aquesta situació continuï durant el cap de setmana. Es troben
distribuïdes en obagues i sota colls i carenes en sud i est. Tot i que el gruix de neu que poden involucrar no és destacable,
poden arribar a enterrar una persona. En algunes obagues molt favorables (pendent > 40º i relleus convexos en obagues)
no es descarta que puguin sobrecarregar-se algunes capes febles internes i que les plaques puguin tenir mida superior per
enterrar un grup de persones. La neu recent caiguda ahir és purgarà fàcilment fins a migdia sobretot a les solanes. Amb la neu
recent prevista pel cap de setmana aquesta situació es mantindrà i fins i tot augmentarà si la retenció de nord deixa gruixos de
més de 20 cm. Pel que fa a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa les plaques de neu ventada formades durant la setmana
es troben localitzades sota colls i carenes de cotes altes en sud i est i en obagues molt arrecerades. Han quedat tapades per
la neu recent d’ahir per la qual cosa caldrà estar alerta als canvis d’orientacions. Poden caure per sobrecàrrega forta però
puntualment també per sobrecàrrega feble en indrets molt propicis (pendent > 40, relleus convexos) i poden ser de mida
suficient per enterrar una persona. La neu recent caiguda es va purgant durant el dissabte. Amb la inestabilitat prevista pel
cap de setmana es poden donar xàfecs en forma de neu granulada i de neu recent. La situació és complicada perquè a més
anirà acompanyada de vent del nord-oest. Podran caure purgues de neu recent i es poden formar noves plaques diumenge
en sud, est i obagues arrecerades que poden caure fàcilment al pas d’una persona. De cara a dilluns es preveuen noves
nevades i el perill d’allaus es pot incrementar sensiblement a tots els sectors en funció de les acumulacions de neu recent.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
Situació d’inestabilitat atmosfèrica que pot donar pas tant a allaus de neu recent com de placa de cara a dilluns en funció
dels gruixos acumulats. Evolució del perill: EN PROGRESSIU AUGMENT DILLUNS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 07/03/2016
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 07/03/2016

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

Vàlid fins: 08/03/2016

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 08/03/2016
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2).

Pallaresa

MODERAT (2).

Distribució del mantell nival
Hi ha neu al terra per damunt de 1100 m en orientacions obagues i 1300 m en orientacions assolellades a tots
els sectors. Tot i que és continua a partir d’aquestes cotes, els primers metres els gruixos són poc importants
i amb la insolació prevista per demà pot arribar a aflorar el terra. El fort vent de component nord va erosionar
molta neu de les vessants nord a la Ribagorçana-Vall Fosca, a la Pallaresa i a la Franja nord de la Pallaresa
a on els gruixos són molt inferiors. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 130-160 cm a l’Aran Franja Nord de la
Pallaresa i entre 20-60 cm a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa. Tot i les nevades els gruixos de neu al
terra segueixen sent deficitaris per l’època de l’any a tots els sectors.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 08/03/2016
Situació de neu ventada i a més de neu recent a l’Aran-Franja Nord de la Pallares. Les nevades del cap de
setmana han afectat principalment a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, a on s’han arribat a acumular 15 cm en
alguns punts, aquests se sumen a les nevades de divendres. A la resta de sectors els gruixos acumulats són
minses, no passen dels 2-3 cm a 2200 m. Les temperatures han sigut molt baixes amb mínimes que oscil·laven
els -10ºC a la vessant nord i els -12ºC a la vessant sud (a 2200m), actualment es van recuperant i estan assolin
valors pròxims als -5ºC. El vent ha bufat a tots els sectors però sobretot a la vessant sud, a la Franja Nord de
la Pallaresa i al sectors de la Vall d’Aran que limiten amb el Pallars i l’Alta Ribagorça. El vent ha sigut variable
i ha fet acumulacions en sud-est i nords arrecerades. Al sector central de l’Aran, a on el vent ha bufat amb
menys força es manté el mantell incohesiu i amb la neu recent caiguda, tot i que no es pot descartar petites
acumulacions a cotes altes sota colls i carenes. Aquestes plaques que s’han format es poden desencadenar al
pas d’una persona, durant el cap de setmana s’ha observat activitat accidental. Avui a la tarda s’han d’activar
lleugerament les precipitacions a la vessant nord, es podrien arribar a acumular fins a 10 cm més. Aquestes
nevades s’han de produir amb vent fluix que no està previst que moguin la neu. S’haurà d’estar atenent a les
acumulacions de vent del cap de setmana que podrien quedar enterrades per la nova nevada. En els sectors
de la Ribagorçana-Vall Fosca i la Pallaresa les nevades no han de ser importants; màxim una enfarinada. En
aquests sectors les plaques formades al cap de setmana continuen actives principalment pel pas d’un grup de
persones però en sectors propicis (pendent > 40, relleus convexos) també al pas d’una persona. De cara a demà
les precipitacions han de parar i tot i que les temperatures no han d’augmentar respecte les d’avui, està previst
que surti el sol. Amb la insolació seran probables caigudes de boles i purgues espontànies sobretot allà on es
manté la neu incohesiva i freda, en especial en el sector central de l’Aran a on el vent ha sigut menys important.
Les plaques es mantindran fràgils.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
Per dimecres s’esperen noves precipitacions, oscil·lació de les temperatures i una entrada de vent. Evolució del
perill: EN LLEUGER AUGMENT.
El proper butlletí s'emetrà el dia 08/03/2016
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 08/03/2016

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

Vàlid fins: 09/03/2016

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 09/03/2016
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2).

Pallaresa

MODERAT (2).

Distribució del mantell nival
Hi ha neu al terra per damunt de 1100 m en orientacions obagues i 1300 m en orientacions assolellades a l’Aran.
A la resta de sectors la neu és present de forma bastant contínua a partir dels 1600m en nord i dels 1900m en
sud. A la vessant sud el vent està movent molt la neu i està deflactant sobretot les orientacions nord a on surt la
neu vella. Al centre l’Aran es manté el mantell més homogeni. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 130-160 cm
a l’Aran Franja Nord de la Pallaresa i entre 20-60 cm a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa. Tot i que el
gruix és molt variable per la distribució del vent, les acumulacions principals es troben en zones arrecerades de
les orientacions sud. Seguim amb valors deficitaris per l’època de l’any a tots els sectors.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 09/03/2016
Situació de neu ventada i de neu humida a cotes baixes a l’Aran. Ahir les precipitacions només es van donar a
l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa a on es van acumular entre 5 i 10 cm més. Les temperatures van pujar fins als
-3ºC / -5ºC en el mateix sector, fins a -5ºC / -6ºC a la Pallaresa i Vall Fosca i fins al -1ºC a la Ribagorçana. Tot i
així, aquesta matinada es tornaven a assolir valors d’entre -10ºC i -13ºC. Per altre costat va començar a bufar el
vent de nord. Avui amb més força, afectant sobretot la part septentrional de la Ribagorçana. En aquest sector el
mantell és molt irregular, amb moltes deflacions a tot arreu a on surt la crosta marró de dies passats i es formen
acumulacions en zones arrecerades de les orientacions sud. El vent també bufa a la Pallaresa i a la Franja Nord
de la Pallaresa a on està formant acumulacions a les orientacions sud. A partir de la tarda el vent ha de ser més
fort i també deflactarà el mantell en aquests sectors. Les acumulacions tenen neu granulada entremig i es poden
activar al pas d’una persona. A l’Aran el vent és més fluix i està transportant neu sobretot a cotes altes, a on
es troben les acumulacions, també actives al pas d’una persona. A cotes mitges i baixes el mantell es manté
bastant incohesiu i fresc, principalment al centre del sector. De cara a demà hi ha previst l’entrada d’un front càlid
que portarà noves nevades (uns 15 cm a l’Aran-Franja Nord, entre 5 i 10 a la resta). Aquestes nevades s’han
de produir amb una cota de 1100-1200 m humitejant el mantell a cotes baixes; principalment a l’Aran a on hi ha
més presència de neu i és més incohesiva es podran produir purgues i petites allaus de neu humida que podrien
enterrar a una persona en terrenys trampa. Per altre costat ha de reiniciar-se el vent i bufar molt fort a tots els
sectors, es podran formar acumulacions a cotes mitges de les orientacions sud i est. Aquestes es formaran a
sobre d’un mantell més sec i amb presència de neu granulada. Es podran activar al pas d’una persona. A la
tarda les temperatures han de baixar i la cota es situarà al voltant dels 800m i inclús per sota a l’Aran.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
Comença l’entrada d’un anticicló que ens hauria de donar una petita treva de precipitacions. Evolució del perill:
ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 09/03/2016
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 09/03/2016

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

Vàlid fins: 10/03/2016

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 10/03/2016
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2).

Pallaresa

MODERAT (2).

Distribució del mantell nival
Hi ha neu al terra per damunt de 1400 m en orientacions obagues i 1700 m en orientacions assolellades a l’Aran.
A la resta de sectors la neu és present de forma bastant contínua a partir dels 1600m en nord i dels 1900m
en sud. Amb les nevades previstes hi pot haver neu des de fons de vall. A la vessant sud el vent ha deflactat
molt el mantell, sobretot les orientacions nord a on surt la neu vella. Al centre l’Aran es manté el mantell més
homogeni. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 130-160 cm a l’Aran Franja Nord de la Pallaresa i entre 20-60
cm a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa. Tot i que el gruix és molt variable per la distribució del vent, les
acumulacions principals es troben en zones arrecerades de les orientacions sud. Seguim amb valors deficitaris
per l’època de l’any a tots els sectors.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 10/03/2016
Situació de neu ventada i de neu recent a cotes baixes a l’Aran. Avui al matí ha començat a precipitar a tots els
sectors, la cota inicial oscil·lava els 1300m a la vessant nord i els 1100m a la vessant sud però ha anat baixant i
la neu ha d’arribar a qualsevol cota. Les precipitacions han de durar tot el dia amb previsió que s’acumulin uns 15
cm a la vessant nord i entre 5 i 10 a la vessant sud. A l’Aran es poden produir allaus espontànies a cotes baixes i
inclús mitges allà a on la neu s’estigui humitejant, seran menys probables a mesura que baixin les temperatures.
El vent que va estar bufant ahir durant tot el dia ha mogut molt la neu, a la vessant sud, sobretot a la Ribagorçana,
ha deflactat molt i ha format petites plaques en zones resguardades de les orientacions sud. A la Franja Nord el
vent també va bufar amb força realitzant acumulacions principalment a cotes mitges. A l’Aran el vent ha sigut més
fluix i s’han format, a més, plaques a sotavent (principalment en orientacions nord a cotes altes). Avui el vent ha
de seguir bufant, també més reforçat a la vessant sud, a on han de quedar els cims molt deflactats i les plaques
poden ser una mica més gruixudes al llarg del dia, podent enterrar a una persona en terrenys trampa. Per demà
les nevades només es mantindran a la vessant nord a on es poden acumular uns 15 cm més. El vent ha de
seguir bufant, tot i que amb menys força, i es seguiran engruixint les plaques. Les quals es podran desprendre
fàcilment al pas d’una persona i tindran suficient mida per a enterrar-nos a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa.
En zones resguardades del vent els gruixos de neu incohesiva continuarà sent important. Caldrà estar atent a
l’evolució de les nevades que podrien arribar a ser superior al previst. A la vessant sud les plaques que es formin
avui seguiran actives, generalment pel pas d’un grup de persones, però en terreny propici al pas d’una persona.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
Per divendres es poden mantenir precipitacions a la vessant nord. Evolució del perill: ESTACIONARI i en
LLEUGER AUGMENT a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa.
El proper butlletí s'emetrà el dia 10/03/2016

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

- 88 / 138 -

1 /1

Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 10/03/2016

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

Vàlid fins: 11/03/2016

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 11/03/2016
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

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

Pallaresa

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

Distribució del mantell nival
Les nevades s’han produït des de fons de vall (10 cm a Vielha); a la vessant sud la neu caiguda a cotes baixes està marxant
amb la insolació. El mantell es presenta continu per damunt de 1400 m en orientacions obagues i 1700 m en orientacions
assolellades a l’Aran. A la resta de sectors la neu és present de forma bastant contínua a partir dels 1600m en nord i dels
1900m en sud. A la vessant sud el vent ha deflactat molt el mantell, sobretot les orientacions nord a on surt la neu vella. Al
centre l’Aran encara es manté el mantell més homogeni. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 130-160 cm a l’Aran Franja
Nord de la Pallaresa i entre 20-60 cm a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa. Tot i que el gruix és molt variable per la
distribució del vent, les acumulacions principals es troben en zones arrecerades de les orientacions sud i est. Seguim amb
valors deficitaris per l’època de l’any a tots els sectors.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 11/03/2016
Situació de neu ventada i també de neu recent a l’Aran. A l’Aran - Franja Nord de la Pallaresa s’han acumulat entre 10 i 30
cm de neu nova segons el sector. El vent ha bufat movent la neu i engruixint les plaques a la Franja Nord i al sud de l’Aran, a
la resta del sector el vent ha sigut més fluix i encara hi ha molt neu incohesiva. La direcció del vent ha sigut variable però ha
predominat de nord i oest, formant les acumulacions principalment a sud i est, tot i que també a les nord resguardades. Per
avui a la tarda s’han de reactivar les precipitacions (uns 5 cm més) i ha de seguir bufant el vent, seguint amb la formació de
plaques. Demà de matinada el vent torna a reforçar-se i especialment a la Franja Nord pot assolir velocitats importants que
poden deflactar el mantell i formar plaques principalment a cotes mitges. Per demà també s’esperen noves precipitacions
(uns 5 cm més). En general les plaques són actives al pas d’una persona i tenen mida suficient com per enterrar-nos. Als
punts a on el vent no ha treballat tan la neu s’han format plaques toves a sobrevent també actives al pas d’una persona, en
aquests punts amb les ullades de sol que s’estan produint i que també es poden donar demà, es poden desencadenar de
forma espontània allaus puntuals que en terrenys trampa ens podrien arribar a enterrar. En general les temperatures han
d’augmentar lleugerament però s’han de mantenir fredes. Caldrà seguir les precipitacions que podrien ser més destacades
del previst. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa ha predominat el vent. Les precipitacions han sigut molt minses i amb
l’efecte del vent en molts punts inapreciables. En general el mantell està molt ventat i deflactat. A la meitat nord d’aquests
sectors les nevades dels últims dies han deixat gruixos més notables i el vent ha format acumulacions en zones resguardades
de les orientacions sud i est, aquestes són actives al pas d’un grup de persones tot i que no es pot descartar que en punts
propicis (pendents drets i resguardats) es puguin arribar a desencadenar al pas d’una persona. A la meitat sud dels sectors
el mantell està molt deflactat tot i que puntualment en punts propicis es pot activar alguna placa al pas d’un grup de persones.
De cara a demà ha de seguir bufant el vent però no s’esperen precipitacions que puguin engruixir les plaques.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
Per dissabte encara es poden donar algunes precipitacions a la vessant Nord. Evolució del perill: En LLEUGER AUGMENT
a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa i en LLEUGER DESCENS a la resta.
El proper butlletí s'emetrà el dia 11/03/2016

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

- 89 / 138 -

1 /1

Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 11/03/2016

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

Vàlid fins: 12/03/2016

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 12/03/2016
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

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

Pallaresa

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

Distribució del mantell nival
A la vessant nord segueix la neu des de fons de vall però no es presenta de forma més contínua fins als 1400 m
en orientacions obagues i 1800 m en orientacions assolellades. A la resta de sectors la neu és present de forma
bastant contínua a partir dels 1600m en nord i dels 1900m en sud. A la vessant sud el vent ha deflactat molt el
mantell, sobretot les orientacions nord a on surt la neu vella. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 130-160 cm
a l’Aran Franja Nord de la Pallaresa i entre 20-60 cm a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa. Tot i que el
gruix és molt variable per la distribució del vent, les acumulacions principals es troben en zones arrecerades de
les orientacions sud i est. Seguim amb valors deficitaris per l’època de l’any a tots els sectors.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 12/03/2016
Situació de neu ventada i també de neu recent per humitejament diürn a l’Aran. Ahir es va observar activitat
d’allaus tan naturals com accidentals a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, tan de neu recent humida com plaques
seques. En aquest sector el mantell s’ha assentat lleugerament però segueixen sent probables les allaus de
placa al pas d’una persona, sobretot a cotes altes. Amb les ullades de sol segueixen sent probable la caiguda
de purgues i allaus que podrien enterrar a una persona en terrenys trampa. La situació de retenció de nord s’ha
de mantenir avui i demà així seguirà la situació de nuvolositat amb possibilitat d’una enfarinada però també amb
ullades de sol. Les plaques seguiran actives així com també es podran desencadenar purgues espontànies. A
la Franja Nord ha fet un episodi de vent que ha deixat les vessants nord deflactades a on aflora la crosta marró
formada dies anteriors. A la resta de sectors el vent es va anar calmant i el dia va ser serè, està previst que
per avui i demà el cel segueixi serè amb vent que s’ha de reforçar demà al vespre. En general el mantell està
molt ventat i deflactat. A la meitat nord d’aquests sectors es conserven les acumulacions generades els dies
anteriors les quals són actives en general al pas d’un grup de persones i tenen prou entitat com per arribar a
enterrar-nos. A la meitat sud dels sectors el mantell està molt deflactat tot i que no es pot descartar que en punts
propicis es pugui activar alguna placa al pas d’un grup de persones. La insolació està humitejant superficialment
el mantell, sobretot en sectors més arrecerats on pugui quedar neu incohesiva, allà es poden donar caigudes
de boles i petites purgues.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
No es preveuen canvis notables en l’estabilitat del mantell. Evolució del perill: ESTACIONARI
El proper butlletí s'emetrà el dia 12/03/2016
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 12/03/2016

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

Vàlid fins: 14/03/2016

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 14/03/2016
Aran-Franja Nord Pallaresa

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

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2) i FEBLE (1) a la meitat sud dissabte i diumenge matí.

Pallaresa

MODERAT (2) i FEBLE (1) a la meitat sud dissabte i diumenge matí.

Distribució del mantell nival
A la vessant nord la neu de fons de vall està marxant amb la insolació, el mantell es presenta de forma més
contínua als 1400 m en orientacions obagues i 1900 m en orientacions assolellades. A la resta de sectors la
neu és present de forma bastant contínua a partir dels 1700 m en nord i dels 1900 m en sud. El mantell està
molt deflactat a les orientacions nord. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 130-160 cm a l’Aran Franja Nord de
la Pallaresa i entre 20-60 cm a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa. Tot i que el gruix és molt variable per
la distribució del vent, les acumulacions principals es troben en zones arrecerades de les orientacions sud i est.
Les nevades previstes per diumenge a la tarda i dilluns poden donar neu fins a fons de vall a la vessant nord i
per sobre dels 1000m a la vessant sud. Seguim amb valors deficitaris per l’època de l’any a tots els sectors.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 14/03/2016
Situació de neu ventada i també de neu humida a l’Aran per avui i demà al matí. Per diumenge a la tarda i dilluns
situació de neu recent i també de neu ventada. S’ha produït nova activitat d’allaus tan naturals com accidentals a
l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, tan de neu recent humida com plaques seques. En aquest sector les plaques
es segueixen assentat lleugerament tot i que segueixen sent actives al pas d’una persona, sobretot a cotes altes.
Avui ha de seguir la retenció de nord tot i que són més probables les ullades de sol i demà al matí es preveu
un cel serè. Segueixen sent probables les allaus naturals humides i inclús lliscaments en vessants herbosos
assolellats que podrien enterrar a una persona en terrenys trampa. A la Franja Nord les vessants nord estan molt
deflactades, aflora la crosta marró formada dies anteriors. Les acumulacions principals estan en orientacions
sud i est i encara poden enterrar a una persona. De cara a diumenge a la tarda està previst que el cel es torni
a ennuvolar i es poden donar algunes precipitacions poc abundants fins a fons de vall. La probabilitat d’allaus
disminuirà tot i que encara es podran desencadenar puntualment algunes plaques al pas d’una persona en
indrets propicis i a cotes altes de les orientacions sud i est. A la resta de sectors està previst que per avui i demà
al matí el cel segueixi serè. En general el mantell està molt ventat i deflactat. A la meitat nord encara es mantenen
les plaques actives en general al pas d’un grup de persones. A la meitat sud dels sectors el mantell està molt
deflactat tot i que no es pot descartar que en punts propicis es pugui activar alguna placa al pas d’un grup de
persones. La insolació està humitejant el mantell i s’està regelant de matinada. De cara a diumenge a la tarda
la situació pot canviar amb l’entrada d’una bossa d’aire fred en alçada, que tot i que hi ha divergències en els
models de com es comportarà, es preveuen precipitacions que podrien donar gruixos de 15 cm als dos sectors.
Per dilluns es podrien produir purgues i petites allaus naturals que podrien enterrar-nos en terrenys trampa.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
Per dilluns a la tarda i dimarts no es preveuen més precipitacions. Evolució del perill: ESTACIONARI
El proper butlletí s'emetrà el dia 14/03/2016
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 14/03/2016

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

Vàlid fins: 15/03/2016

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 15/03/2016
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2).

Pallaresa

MODERAT (2).

Distribució del mantell nival
Els xàfecs de neu arriben a fons de vall i deixen neu al terra per sobre aproximadament dels 1000 m
de forma local. En general el mantell és continu en orientacions nord per sobre dels 1400 m i dels 1800
m en els vessants assolellats. Els gruixos a 2200 m oscil•len entre 130-160 cm a l’Aran Franja Nord
de la Pallaresa i entre 20-60 cm a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa. Tot i que el gruix és molt
variable per la distribució del vent, les acumulacions principals es troben en zones arrecerades de les
orientacions sud i est. Seguim amb valors deficitaris per l’època de l’any a tots els sectors, malgrat
que a l’Aran ja s’apropa als valors considerats normals.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 15/03/2016
Situació de neu ventada i de neu recent. El temps sec i fresc de finals de la setmana anterior ha donat
pas a una situació de xàfecs de neu fins a fons de vall, vents de component est amb transport de neu
a cotes altes i temperatures baixes. Des d’ahir diumenge fins avui dilluns a mig matí han caigut entre
5-10 cm a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa i entre 1-5 cm a la resta, amb neu granulada, ja que
es tracta de xàfecs. Aquesta mateixa situació es mantindrà avui dilluns i demà dimarts, i s’esperen
nevades de major quantia. En aquestes condicions, els vessants assolellats ràpidament s’encrosten
superficialment i la neu recent i ventada s’hi acumula al damunt, mentre que a les obagues el mantell
es manté amb neu vella seca al damunt de la qual s’acumulen les noves nevades. La situació és de
neu ventada a tots els sectors amb formació de plaques de vent en orientacions nord i oest que són
fràgils i es poden desprendre al pas d’una persona. Aquestes plaques són més freqüents sota colls
i carenes. Seran de mida petita, però en terreny trampa poden cobrir una persona. D’altra banda, a
l’Aran en moments d’ullades de sol hi pot haver activitat d’allaus de neu recent humida en vessants
assolellats, de mida purga, però que a cotes per sota de 1800-2000 m poden ser de fons, lliscaments
basals, en general de mida petita, però suficient per colgar una persona.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
Continuaran els xàfecs de neu amb vents girant a component nord. Evolució del perill: EN LLEUGER
ASCENS, especialment a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa
El proper butlletí s'emetrà el dia 15/03/2016
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 15/03/2016

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

Vàlid fins: 16/03/2016

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 16/03/2016
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2).

Pallaresa

MODERAT (2).

Distribució del mantell nival
A causa dels xàfecs i nevades d’ahir, hi ha neu al terra des d’aproximadament els 1000 m, però de forma local.
En general el mantell és continu en orientacions nord per sobre dels 1400 m i dels 1800 m en els vessants
assolellats. Els gruixos a 2200 m oscil•len entre 130-160 cm a l’Aran Franja Nord de la Pallaresa i entre 20-60
cm a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa. Tot i que el gruix és molt variable per la distribució del vent,
les acumulacions principals es troben en zones arrecerades de les orientacions sud i est. Seguim amb valors
deficitaris per l’època de l’any a tots els sectors, malgrat que a l’Aran ja s’apropa als valors considerats normals.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 16/03/2016
Situació de neu ventada i de neu recent. Avui dimarts les temperatures han anat en ascens respecte ahir i els
passats dies en els que es van mantenir baixes i majoritàriament negatives durant tot el dia. La neu recent caiguda
ahir, entre 1-10 cm a 2200 m, s’ha humitejat avui migdia. L’ambient humit amb cel tapat a la Ribagorçana-Vall
Fosca i a la Pallaresa també hi ha contribuït. Hores d’ara, al migdia, ha començat a nevar a la Ribagorçana- Vall
Fosca i a la Pallaresa. La neu recent d’ahir i la que està caient actualment cobreix les plaques toves preexistents.
A l’Aran- Franja Nord de la Pallaresa les ullades de sol i cel trencat transformen la neu recent sobretot a les
solanes La situació és de neu ventada a tots els sectors amb de plaques de vent en orientacions nord i oest
que es poden desprendre puntualment en llocs molt favorables al pas d’una persona per l’existència de neu
granulada i algunes capes que no presenten bon lligam. Tot i així presenten poca propagació i involucraran poca
neu tot i que en terreny trampa poden colgar una persona. Aquestes plaques són més freqüents sota colls i
carenes. D’altra banda, a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, durant el dia d’avui en moments d’ullades de sol,
és probable la caiguda de purgues de fusió i de lliscaments. Es donaran per sota els 2200-2300 m a qualsevol
orientació, preferentment a les solanes a partir de punts foscos com arbres, esquerdes obertes i vessants de
poca rugositat com el herbosos. Seran en general de mida petita, però suficient per colgar una persona. Amb la
neu recent d’avui i demà espera a més que puguin caure purgues de neu recent a tots els sectors. Principalment
els vessants de més de 35º a qualsevol orientació per sobre dels 2000 m
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
Continuarà la inestabilitat amb xàfecs i nevades fins a cotes relativament baixes. Evolució del perill: EN
PROGRESSIU ASCENS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 16/03/2016
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 16/03/2016

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

Vàlid fins: 17/03/2016

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 17/03/2016
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2).

Pallaresa

MODERAT (2).

Distribució del mantell nival
A l’Aran- Franja Nord de la Pallaresa el mantell és continu en orientacions nord per sobre dels 1400 m i dels
1800 m en els vessants assolellats, tot i que pot quedar enfarinat per sobre de 1000 m. A la Ribagorçana-Vall
Fosca i a la Pallaresa hi ha neu al terra per damunt de 1700-1900 m; també anirà quedant enfarinat fins a uns
1500 m. Els gruixos a 2200 m oscil•len entre 130-160 cm a l’Aran Franja Nord de la Pallaresa i entre 20-60
cm a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa. Tot i que el gruix és molt variable per la distribució del vent,
les acumulacions principals es troben en zones arrecerades de les orientacions sud i est. Seguim amb valors
deficitaris per l’època de l’any a tots els sectors, malgrat que a l’Aran ja s’apropa als valors considerats normals.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 17/03/2016
Situació de neu ventada. Ahir dimarts les temperatures diürnes van pujar fins a valors al voltant de 0ºC a 2200
m i la neu recent s’ha humitejat i assentat. Estem a les portes d’un període de febles nevades de caràcter sec
amb gir del vent a N, amb transport de neu a cotes altes, que pot durar uns dies. A primera hora d’avui dimecres
ha començat a nevar a l’Aran- Franja Nord de la Pallaresa per sobre d’uns 1200 m; s’han acumulat a migdia
entre 5-10 cm de neu recent seca. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa ha començat a nevar a mig matí.
Arreu el vent és del nord fluix, moderat als cims i s’estan formant plaques de neu ventada a les orientacions
sud i sud-est sota colls i carenes. Aquestes plaques se sumen a les formades els darrers dies en orientacions
nord i oest. Per tant, estem en situació de neu ventada a totes les orientacions per sobre del nivell del bosc;
localment són fràgils a les obagues on internament queda algun nivell feble, tot i que les cicatrius no tenen
facilitat de propagació. Les plaques de neu ventada es poden desprendre puntualment en llocs molt favorables
al pas d’una persona en terrenys força drets i convexes per l’existència de neu granulada i algunes capes que no
presenten bon lligam; en terreny trampa poden colgar una persona. Aquestes plaques són més freqüents sota
colls i carenes. Amb la neu recent d’avui i demà s’espera que el gruix de les plaques es vagi incrementant. Cal
que controleu el gruix, tot i que no s’espera més de 10-15 cm de neu recent.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
Continuarà la inestabilitat amb xàfecs i nevades fins a cotes relativament baixes i vent suau a moderat de
component nord a cotes altes. Evolució del perill: EN PROGRESSIU ASCENS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 17/03/2016

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

- 94 / 138 -

1 /1

Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 17/03/2016

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

Vàlid fins: 18/03/2016

Hora: 11:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 18/03/2016
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2).

Pallaresa

MODERAT (2).

Distribució del mantell nival
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és esquiable en orientacions nord per sobre dels 1400
m i dels 1800 m en els vessants assolellats, tot i que ha quedat el terra enfarinat des del fons de les
valls. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el mantell és esquiable per damunt de 1700-1900
m; tot i que ha quedat enfarinat per sobre d’uns 1200 m. Els gruixos a 2200 m oscil•len entre 130-170
cm a l’Aran Franja Nord de la Pallaresa i entre 30-60 cm a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa.
Encara que el gruix és molt variable per la distribució del vent, les acumulacions principals es troben
en zones arrecerades a les orientacions sud i est. Seguim amb valors deficitaris per l’època de l’any
a tots els sectors, malgrat que a l’Aran ja s’apropa als valors considerats normals.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 18/03/2016
Situació de neu recent. Des d’ahir dimecres les temperatures han baixat força a l’Aran-Franja Nord de
la Pallaresa amb mínimes avui dijous al voltant dels -10º a 2300 m, no tant baixes a la resta (mínimes
al voltant de -7ºC a 2300 m). La situació ha girat de nord a llevant i el vent ha afluixat. Dimecres va
nevar a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa (entre 5-10 cm) amb neu seca i avui dijous està nevant a
la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca; fins al matí han caigut entre 5-10 cm i pot continuar nevant
feblement al llarg de la jornada. El vent continuarà fluix de component est i les temperatures iniciaran
un progressiu ascens, que pot humitejar el mantell per sota de 2200-2400 m i donar lloc a allaus de neu
recent humida. Aquesta neu recent tapa les plaques de vent que s’han format al llarg de la setmana
a totes les orientacions. Aquestes plaques de neu ventada es troben enterrades sota colls i carenes.
Localment són fràgils a les obagues on internament queda algun nivell feble, tot i que les cicatrius no
tenen facilitat de propagació. Les allaus de neu recent seran freqüents en vessants per sobre de 35º,
en general de mida petita, però suficient per colgar una persona; poden caure tant mentre neva com
quan hi hagi ullades de sol.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
Entrarem en situació d’allaus de neu humida, ja que les temperatures seguiran pujant progressivament
amb possibilitat de noves nevades però pujant ràpidament de cota, que podran caure a la RibagorçanaVall Fosca. Evolució del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 18/03/2016
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 18/03/2016

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

Vàlid fins: 19/03/2016

Hora: 12:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 19/03/2016
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2) divendres; en augment a MARCAT (3) al final de
dissabte.

Pallaresa

MODERAT (2).

Distribució del mantell nival
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és esquiable en orientacions nord per sobre dels 1400
m i dels 1800 m en els vessants assolellats, tot i que hi ha clapes per sobre de 1200-1300 m. A la
Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el mantell és esquiable per damunt de 1700-1900 m i discontinu
per sobre d’uns 1200 m. Els gruixos a 2200 m oscil•len entre 130-160 cm a l’Aran Franja Nord de la
Pallaresa i entre 30-60 cm a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa. Encara que el gruix és molt
variable per la distribució del vent, les acumulacions principals es troben en zones arrecerades a les
orientacions sud i est. Seguim amb valors deficitaris per l’època de l’any a tots els sectors, malgrat
que a l’Aran ja s’apropa als valors considerats normals.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 19/03/2016
Situació de neu humida i de neu ventada. Ha finalitzat el període de nevades amb situació de llevant;
després d’un dia d’impàs (avui), la situació anirà girant a sud, amb nevades i vent moderat a cotes
altes a la Ribagorçana-Vall Fosca a mesura que avanci dissabte. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa
van caure entre dimecres i dijous uns 5-10 cm i a la Pallaresa i a la Ribagorçana-Vall Fosca entre
5-15 cm, amb vent fluix de component est i temperatures relativament baixes (per sota de zero durant
tota la jornada). Avui divendres les mínimes es mantenen baixes, per sota del -6ºC a 2200 m, però
les temperatures seran lleugerament positives a migdia. El mantell s’humiteja progressivament en
vessants assolellats, però es manté sec i fred internament en obagues. Hi haurà purgues i allaus de
neu humida de mida petita per efecte de la insolació a tots els sectors, suficient per colgar una persona;
seran freqüents en vessants per sobre de 35º. La neu caiguda aquests dies passats tapa les plaques
de vent que s’han format a principi de la setmana a totes les orientacions. Aquestes plaques de neu
ventada es troben enterrades sota colls i carenes. Localment són fràgils a les obagues on internament
queda algun nivell feble, tot i que les cicatrius no tenen facilitat de propagació; és possible que donin
alguna allau de mida petita a cotes altes.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
Temps humit i temperat, amb nevades i vent de sud a cotes altes. Hi haurà condicions per activitat
d’allaus de neu humida i de neu ventada durant diumenge i dilluns. Evolució del perill: EN AUGMENT
A LA RIBAGORÇANA-VALL FOSCA. ESTACIONARI a la resta.
El proper butlletí s'emetrà el dia 19/03/2016
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 19/03/2016

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

Vàlid fins: 21/03/2016

Hora: 12:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 21/03/2016
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2) augmentant al final del dia a MARCAT (3).

Pallaresa

MODERAT (2).

Distribució del mantell nival
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és esquiable en orientacions nord per sobre dels 1400 m i dels
1800 m en els vessants assolellats, tot i que hi ha clapes per sobre de 1300-1400 m. A la Ribagorçana-Vall Fosca i
a la Pallaresa el mantell és esquiable per damunt de 1700-1900 m i discontinu per sobre d’uns 1300 m. Els gruixos
a 2200 m oscil•len entre 130-160 cm a l’Aran Franja Nord de la Pallaresa i entre 30-60 cm a la Ribagorçana-Vall
Fosca i a la Pallaresa. Encara que el gruix és molt variable per la distribució del vent, les acumulacions principals
es troben en zones arrecerades a les orientacions sud i est. Seguim amb valors deficitaris per l’època de l’any
a tots els sectors, malgrat que a l’Aran ja s’apropa als valors considerats normals.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 21/03/2016
Situació de neu nova al Vessant sud del Pirineu Occidental i de neu ventada i lliscaments al Vessant nord.
Continua la inestabilitat al Pirineu amb la previsió de nevades que vindran per l’oest i sud del Pirineu avui dissabte
i xàfecs diumenge. S’espera que les precipitacions siguin destacables a la Ribagorçana-Vall Fosca, amb més
de 15-20 cm de neu recent i gruixos d’uns 10-15 cm a la Pallaresa; pel que fa a l’Aran gruixos molt inferiors, uns
5 cm. Aquesta situació es preveu que vingui amb vent del sud fluix al vessant sud però més reforçat a l’AranFranja Nord de la Pallaresa. En general es preveu un ambient humit en els moments de precipitació i a l’Aran un
augment de la temperatura i cel amb clarianes insolació. Actualment el mantell es troba humitejat en vessants
assolellats, però es manté sec i fred internament en obagues. Les capes febles a les obagues presenten poca
propagació pel que fa a les possibles fractures. A la Ribagorçana-Vall Fosca, en funció dels gruixos de neu
acumulats el perill anirà augmentant el dia d’avui a causa de la probabilitat de caigudes espontànies de neu
recent en pendents per sobre dels 30-35º de mida suficient per enterrar una persona. Aquestes allaus es donaran
també a la Pallaresa però seran de mida purga.. A més en ambdós sectors també es mantenen plaques de
neu ventada que es troben enterrades sota colls i carenes. Localment són fràgils a les obagues on internament
queda algun nivell feble, tot i que les cicatrius no tenen facilitat de propagació; és possible que donin alguna allau
de mida petita a cotes altes. A cotes baixes no es descarta també la possibilitat de purgues de neu humida en
pendents de més de 30-35ª. A l’Aran- Franja Nord de la Pallaresa hi haurà purgues i allaus de neu humida de
mida petita per efecte de la insolació i es preveu també que caiguin lliscaments en pendents herbosos orientats
al sud a qualsevol hora del dia. Cal fer atenció a l’obertura d’esquerdes i evitar els llocs on n’hi hagin. El vent del
sud reforçat a l’Aran, podrà donar pas a llaus de placa a les obagues, en general de mida petita.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
La inestabilitat no fa net i es preveuen tempestes de tarda. La situació de plaques a les obagues i de purgues
espontànies a cotes altes es mantindrà. Evolució del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 21/03/2016
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 21/03/2016

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

Vàlid fins: 22/03/2016

Hora: 12:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 22/03/2016
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2).

Pallaresa

MODERAT (2).

Distribució del mantell nival
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és esquiable en orientacions nord per sobre dels 1400
m i dels 1800 m en els vessants assolellats. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el mantell
és esquiable per damunt de 1500-1600 m i discontinu per sobre d’uns 1400 m. Els gruixos a 2200 m
oscil•len entre 130-170 cm a l’Aran Franja Nord de la Pallaresa i entre 50-70 cm a la Ribagorçana-Vall
Fosca i a la Pallaresa. La distribució del mantell a cotes altes és molt homogènia degut a la manca de
ventades fortes en les nevades de la darrera setmana. Seguim amb valors deficitaris per l’època de
l’any a tots els sectors, però com a mínim arreu ens trobem entre el 50%-90% dels valors normals.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 22/03/2016
Situació de neu humida a tots els sectors i de lliscaments a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa. Després
de les nevades en situació de sud de dissabte i dels xàfecs de diumenge s’han recollit de l’ordre de
20-25 cm de neu recent humida a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, entre 5-10 a la Franja
Nord de la Pallaresa i extrem sud de l’Aran; gran part de l’Aran ha quedat al marge de la borrasca
centrada a la península Ibèrica. La neu recent s’ha assentat ràpidament degut a la suavitat tèrmica i a
la humitat ambiental. S’esperen purgues i allaus petites de neu humida a les hores diürnes als vessants
assolellats, tant dilluns com dimarts. La nevada de dissabte va ser amb vent fluix de component sud,
però a cotes altes del sud de l’Aran i de la Franja Nord de la Pallaresa el vent s’accelera i ha format
algunes plaques de neu ventada de petites dimensions en orientacions entre nord-oest i nord-est que
es poden desprendre localment al pas d’un esquiador, sobretot en punts ben obacs on encara roman
alguna capa feble interna. Les allaus en general seran de mida petita, però poden enterrar una persona
en zones de relleu trampa com fons de torrents, contrapendents i depressions. A més, a l’Aran-Franja
Nord de la Pallaresa són probables lliscaments basals en vessants assolellats, en els llocs habituals
de fort pendent amb herba, com ve passant des de dissabte.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
Progressivament la situació girarà a nord, amb alguna nevada febles a l’Aran. A la resta hi haurà
transport de neu a cotes altes i es formaran plaques de vent en orientacions sud de cara a dimecres.
Evolució del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 22/03/2016
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 22/03/2016

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

Vàlid fins: 23/03/2016

Hora: 12:30

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 23/03/2016
Aran-Franja Nord Pallaresa

FEBLE (1).

Ribagorçana-Vall Fosca

MARCAT (3) per sobre 2300 m, FEBLE (1) per sota.

Pallaresa

MARCAT (3) per sobre 2300 m, FEBLE (1) per sota.

Distribució del mantell nival
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és esquiable en orientacions nord per sobre dels 1500
m i dels 1800 m en els vessants assolellats. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el mantell és
esquiable per damunt de 1600 m i discontinu per sobre d’uns 1500 m. Els gruixos a 2200 m oscil·len
entre 130-170 cm a l’Aran Franja Nord de la Pallaresa i entre 50-70 cm a la Ribagorçana-Vall Fosca i
a la Pallaresa. Seguim amb valors deficitaris per l’època de l’any a tots els sectors, però com a mínim
arreu ens trobem entre el 50%-90% dels valors normals.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 23/03/2016
Situació molt contrastada a la Ribagorçana Vall Fosca i a la Pallaresa a causa de neu ventada per
plaques per sobre els 2300 m on se centrarà el principal problema de la jornada. A l’Aran Franja nord
de la Pallaresa encara situació de lliscaments basals i algunes plaques residuals a les obagues. A la
Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa la neu en superfície es mostra susceptible a ser transportada
pel vent. L’entrada de vent del nord i nord-est inicia ja avui la formació de plaques de vent per sobre
de 2300 m per damunt de nivell de neu granulada i també de gebre. Aquestes plaques se centraran
sobretot en orientacions sud, i oest. També a les obagues arrecerades a cotes altes i en est. Les
plaques recent formades serà probable que caiguin al pas d’una persona en pendents per sobre dels
30-35, sobretot en relleus convexos. Poden tenir mida suficient per enterrar fàcilment una persona.
Per sota dels 2300 m encara poden caure algunes purgues de neu humida però amb el regel nocturn
i el descens de la temperatura de demà aquest perill anirà en descens. A l’Aran-Franja nord de la
Pallaresa encara són possibles caigudes de lliscaments basals. Se centraran en tots aquells vessants
que encara no s’hagin purgat i amb més facilitat en terrenys herbosos de fort pendent i amb presència
d’esquerdes. A cotes altes a les obagues encara hi pot haver alguna placa de vent residual que pugui
caure al nostre pas en terreny molt favorable als desencadenaments.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
La fusió desapareix en hores nocturnes pel regel. Les plaques a cotes altes es mantindran encara
inestables i s’aniran engruixint a causa del vent. Evolució del perill: ESTACIONARI o EN LLEU
DESCENS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 23/03/2016
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 23/03/2016

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

Vàlid fins: 24/03/2016

Hora: 12:30

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 24/03/2016
Aran-Franja Nord Pallaresa

FEBLE (1).

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2) per sobre 2300 m, FEBLE (1) per sota.

Pallaresa

MODERAT (2) per sobre 2300 m, FEBLE (1) per sota.

Distribució del mantell nival
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és esquiable en orientacions nord per sobre dels 1500
m i dels 1900 m en els vessants assolellats. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el mantell és
discontinu per sobre d’uns 1500 m en nord i dels 1700 en sud. Es presenta esquiable des dels 1500
m en nord i dels 1800 m en sud.. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 120-160 cm a l’Aran Franja
Nord de la Pallaresa i entre 50-70 cm a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa. Seguim amb valors
deficitaris per l’època de l’any a tots els sectors, però com a mínim arreu ens trobem entre el 50%-90%
dels valors normals.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 24/03/2016
A la Ribagorçana Vall Fosca i a la Pallaresa la situació és de neu ventada per la formació de petites
plaques a causa del vent del nord. A l’Aran-Franja nord de la Pallaresa predomina la neu humida i els
lliscaments. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa amb el vent del nord i nord-est que es va
iniciar ahir a la tarda hi ha petites plaques de vent sota colls i carenes per sobre dels 2300 m. En general
la neu en aquests dos sectors es troba ben assentada amb crostes superficials ben desenvolupades
a nord fins els 2100-2200 m i també a la majoria de les solanes que durant el dia poden passar a neu
més humida de forma superficial. El problema per allaus a la Ribagorçana- Vall Fosca i a la Pallaresa
és la possibilitat de petites plaques sota colls i carenes orientades dels de l’est fins a l’oest per sobre
dels 2300 m. Poden caure al pas d’un grup de persones i ens poden causar problemes per colgament
en sectors de trampa. A l’Aran-Franja nord de la Pallaresa són possibles caigudes de lliscaments
basals i purgues per fusió, sobretot de cara a demà per l’augment de la temperatura. Se centraran
en tots aquells vessants que encara no s’hagin purgat i amb més facilitat en terrenys herbosos i amb
presència d’esquerdes. També seran probables les caigudes d’allaus de neu humida en moments de
sol en pendents fortament inclinats a partir de punts foscos com arbres i roques, sobretot a les solanes.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
Divendres l’augment de la temperatura i la insolació afavorirà la caiguda espontània d’allaus de
fusió els pendents no purgats. Les plaques de neu ventada s’aniran estabilitzant. Evolució del perill:
ESTACIONARI
El proper butlletí s'emetrà el dia 24/03/2016
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 24/03/2016

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

Vàlid fins: 26/03/2016

Hora: 13:30

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 26/03/2016
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2) per sobre 2300 m, FEBLE (1) per sota.

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2) per sobre 2300 m, FEBLE (1) per sota.

Pallaresa

MODERAT (2) per sobre 2300 m, FEBLE (1) per sota.

Distribució del mantell nival
El fort vent del nord ha erosionat molt neu la passada nit. Tot i així el paisatge es presenta ben blanc però
amb gruixos molt irregulars a la Ribagorçana- Vall Fosca i a tota la Pallaresa. A l’Aran el vent no ha fet tants
estralls i el mantell presenta gruixos més regulars. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és esquiable en
orientacions nord per sobre dels 1500 m i dels 1900 m en els vessants assolellats. A la Ribagorçana-Vall Fosca i
a la Pallaresa el mantell és discontinu per sobre d’uns 1500 m en nord i dels 1800 en sud. Es presenta esquiable
des dels 1600 m en nord i dels 1900 m en sud. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 120-160 cm a l’Aran Franja
Nord de la Pallaresa i entre 50-70 cm a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa. Seguim amb valors deficitaris
per l’època de l’any a tots els sectors, però com a mínim arreu ens trobem entre el 50%-90% dels valors normals.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 26/03/2016
Situació de neu ventada a tots els sectors amb possibilitat encara de lliscaments a l’Aran Fran-ja nord de la
Pallaresa. Ahir a la nit el vent de component nord es va reforçar per la nit a tots els sectors excepte a l’Aran, on
no ha estat tan fort, sobretot a la meitat nord on ha estat més fluix. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa en
general la neu es troba ben assentada amb crostes superficials ben desenvolupades a nord fins els 2100-2200 m
i també a la majoria de les solanes. El fort vent del nord ha erosionat fortament la neu a la majoria d’orientacions,
excepte al oest i al sud, on hi pot haver algunes petites plaques. El problema per allaus a la Ribagorçana- Vall
Fosca i a la Pallaresa és per la possibilitat de petites plaques sota colls i carenes orientades al sud i a l’oest per
sobre dels 2300 m. Poden caure al pas d’un grup de persones i ens poden causar problemes per colgament en
sectors de trampa. A l’Aran-Franja nord de la Pallaresa hi ha nivells febles enterrats sota petites plaques de vent
a la majoria d’orientacions per sobre dels 2300 m. Poden caure amb molta facilitat i ens poden causar danys
en terreny trampa. A més es manté la possibilitat de caigudes per lliscaments basals i purgues per fusió que se
centraran en tots aquells vessants que encara no s’hagin purgat i amb més facilitat en terrenys herbosos. De
cara a divendres es preveuen alguns ruixats que poden caure en forma de neu granulada a qualsevol punt. Tot
i així no s’espera que donin massa acumulació.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
Es preveuen algunes nevades de cara a diumenge però sense massa acumulacions ni afectació pel que fa al
grau de perill. Evolució del perill: ESTACIONARI
El proper butlletí s'emetrà el dia 26/03/2016
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 26/03/2016

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

Vàlid fins: 29/03/2016

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 29/03/2016
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2).

Pallaresa

MODERAT (2).

Distribució del mantell nival
El fort vent del nord de mitjans de setmana ha erosionat molt neu a cotes altes. Tot i així el paisatge es presenta
ben blanc però amb gruixos molt irregulars a la Ribagorçana- Vall Fosca i a tota la Pallaresa. A l’Aran el vent no
ha fet tants estralls i el mantell presenta gruixos més regulars. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell
és esquiable en orientacions nord per sobre dels 1500 m i dels 1900 2000 m en els vessants assolellats. A la
Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el mantell és discontinu per sobre d’uns 1600 m en nord i dels 1900 m en
sud; esquiable des dels 1700 m en nord i dels 2000 m en sud. Els gruixos a 2200 m oscil•len entre 120-160 cm
a l’Aran Franja Nord de la Pallaresa i entre 40-60 cm a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa. Seguim amb
valors deficitaris per l’època de l’any a tots els sectors, però com a mínim arreu ens trobem entre el 50%-80%
dels valors normals.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 29/03/2016
Situació de neu humida a tots els sectors i també de lliscaments a l’Aran Franja-nord de la Pallaresa. Després
del vent fort de dimecres i dijous, divendres va passar un front amb nevades febles per sobre de 2100-2300 m,
amb entre 1-5 cm a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa. El temps va ser humit per la nuvolositat i les temperatures
suaus; dissabte al matí ha regelat feblement i s’espera temps assolellat i temperatures en ascens. La situació
és de neu humida i de lliscaments basals a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa. S’esperen allaus de mida purga
i de mida petita (mides 1 i 2), però suficient per colgar una persona en zones de relleu trampa; seran probables
en orientacions assolellades (a les est al matí, a les oest a partir de migdia i a les sud des del matí fins al
vespre) i a totes les cotes. Les allaus de lliscament a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa seran probables en
vessants assolellats, alguna d’elles de mida mitjana (mida 3), suficient per trencar algun arbre o enterrar un grup
de persones; les allaus de lliscament basal arrenquen de vessants herbosos de fort pendent, sovint a partir de
fractures visibles. La matinada de diumenge passa un altre front amb quatre flocs de neu per sobre de 1800 m,
però el més destacable serà un transitori descens de la temperatura, que pot afavorir un bon regel del mantell
diumenge al matí amb unes condicions de major estabilitat i menor probabilitat d’activitat d’allaus; no obstant,
diumenge al vespre les temperatures tornen a pujar amb ambient ennuvolat i sense regel la matinada de dilluns,
quan novament el perill d’allaus de neu humida i de lliscaments basals s’incrementarà altre cop.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
Dilluns es mantindrà la situació de neu humida i lliscaments basals.. Evolució del perill: ESTACIONARI
El proper butlletí s'emetrà el dia 29/03/2016
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 29/03/2016

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

Vàlid fins: 30/03/2016

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 30/03/2016
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2).

Pallaresa

MODERAT (2).

Distribució del mantell nival
El mantell ha disminuït molt tan d’extensió com de gruix al llarg del cap de setmana. A l’Aran-Franja Nord de la
Pallaresa el mantell és esquiable en orientacions nord per sobre dels 1600 m i dels 2000/2100 m en els vessants
assolellats. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el mantell és esquiable des dels 1700 m en nord i dels
2100/2200 m en sud (essent bastant discontinu a la meitat sud). Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 100-150
cm a l’Aran Franja Nord de la Pallaresa i entre 40-60 cm a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa. Seguim
amb valors deficitaris per l’època de l’any a tots els sectors.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 30/03/2016
Situació de neu humida a tots els sectors i també de lliscaments a l’Aran Franja-nord de la Pallaresa. El pas del
front de dissabte va fer baixar les temperatures assolint valors mínims de -3/-4ºC a 2200m (una mica més en
algun punt) però diumenge van augmentar ràpidament i van arribar a assolir valors màxims de 4/5ºC a 2200m.
Dilluns les temperatures es van mantenir per sobre dels -2ºC. Al llarg de diumenge i dilluns el mantell s’ha
humitejat molt. A la vessant nord s’han observat allaus petites, però amb capacitat per enterrar a una persona,
a totes les orientacions. S’ha produït regel nocturn però no és molt important. Per avui i demà es preveu que
segueixi la situació de neu humida a tots els sectors. Avui amb nuvolositat i petits flocs que poden caure sobretot
a la Ribagorçana i a la vessant nord que dificultaran el regel nocturn i de cara a demà es preveu un dia més serè
amb un augment de les temperatures que pot tornar a deixar la isozero a 3000 m. Sobretot a la vessant nord
que amb el vent del sud es pot produir l’efecte foehn. Seran possibles les allaus naturals de fusió a qualsevol
orientació, principalment en els pendents drets que encara no s’han purgat i zones resguardades a on es manté
la neu encara una mica més seca. A l’Aran es poden produir lliscaments en pendents herbosos orientats a sud.
En general seran purgues o allaus que poden enterrar a una persona en terrenys trampa però allà a on encara
no s’han purgat les vessants no es poden descartar que tinguin una mica més d’entitat. A la meitat sud de la
Pallaresa i la Ribagorçana-Vall Fosca el mantell ha marxat molt i és menys probable l’activitat, no es pot descartar
que puntualment es pugui desencadenar alguna purga espontània que ens pugui fer caure.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
Dijous ha de passar un front que farà baixar les temperatures i que pot deixar precipitacions. Evolució del perill:
ESTACIONARI o EN LLEUGER DESCENS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 30/03/2016
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 30/03/2016

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

Vàlid fins: 31/03/2016

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 31/03/2016
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

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

Pallaresa

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

Distribució del mantell nival
El mantell segueix disminuït molt tan d’extensió com de gruix. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell
és esquiable en orientacions nord per sobre dels 1600 m i dels 2100/2200 m en els vessants assolellats. A la
Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el mantell és esquiable des dels 1800 m en nord i dels 2100/2200 m
en sud (essent bastant discontinu a la meitat sud). Les precipitacions de demà podrien donar neu fins a fons de
vall. Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 100-140 cm a l’Aran Franja Nord de la Pallaresa i entre 20-50 cm a la
Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa. Seguim amb valors deficitaris per l’època de l’any a tots els sectors.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 31/03/2016
Avui es manté la situació de neu humida a tots els sectors i també de lliscaments a l’Aran Franja-nord de la
Pallaresa. De cara demà hi haurà un canvi de situació i tindrem neu nova i neu ventada, sobretot a la vessant nord.
Ahir el cel tapat amb ullades de sol va deixar una petita enfarinada al sud de l’Aran i al nord de la Ribagorçana-Vall
Fosca i la Pallaresa. A pesar de les crostes superficials del regel nocturn el mantell s’humiteja molt internament.
Per avui es preveu que segueixi la situació de neu humida a tots els sectors amb més sol que ahir i temperatures
més altes. Es segueixen observant lliscaments en vessants herbosos a l’Aran i petites purgues de sortida puntual
a tots els sectors, principalment a la vessant Nord. Es poden produir petites allaus que ens poden fer caure
i inclús enterrar-nos en terrenys trampa. Cal estar atenent a l’humitejament superficial de la neu primavera i
a l’enfonsament dels peus al circular. De cara a demà la situació canvia amb l’entrada d’un front que portarà
un descens de les temperatures i precipitacions amb cota que anirà baixant i pot arribar fins als 800-1000m.
Es preveu que entre demà i divendres s’acumulin 15-20 cm a la vessant nord, 5-10 al nord de la Pallaresa i
Ribagorçana-Vall fosca i fins a 5 al sud d’aquests sectors. Les precipitacions vindran acompanyades de vent
del nord-oest que pot formar acumulacions en orientacions sud i est. Aquestes localment es podrien desprendre
al pas d’una persona en pendents drets i convexos i seran més probables a la vessant nord. A la meitat sud
de la Ribagorçana-Vall Fosca les precipitacions que es puguin donar cauran sobre un mantell escàs tot i que
puntualment allà on hi hagi neu antiga es podria desprendre alguna petita acumulació però que no tindria mida
suficient com per enterrar a una persona.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
Divendres es mantindran les temperatures relativament baixes amb algunes precipitacions a la vessant nord.
Evolució del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 31/03/2016
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 31/03/2016

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

Vàlid fins: 01/04/2016

Hora: 13:30

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 01/04/2016
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

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

Pallaresa

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

Distribució del mantell nival
El mantell ha seguit disminuint tan d’extensió com de gruix. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és
esquiable en orientacions nord per sobre dels 1600 m i dels 2100/2200 m en els vessants assolellats. A la
Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el mantell és esquiable des dels 1800 m en nord i dels 2100/2200 m en
sud (essent més discontinu a la meitat sud). Les precipitacions podrien donar neu fins a fons de vall.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 01/04/2016
Avui al matí encara es mantenia la situació de neu humida a tots els sectors i també de lliscaments a l’Aran
Franja-nord de la Pallaresa però passarà a situació de neu nova i ventada a mesura que passi el dia a l’AranFranja Nord de la Pallaresa i al Nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i la Pallaresa, al sud d’aquests sectors passarà
a situació favorable. Ahir les temperatures van ser altes al llarg de tot el dia amb les màximes situades al final del
dia. A pesar de les crostes superficials presents en alguns sectors el mantell s’humiteja molt internament. Avui
el matí seguia la situació de neu humida a tots els sectors amb neu primavera i crostes que ja es comencen a
enfonsar. Es segueixen observant lliscaments en vessants herbosos a l’Aran i caiguda de boles i petites purgues
de sortida puntual a tots els sectors, principalment a la vessant Nord. A mesura que passi el dia la situació ha
d’anar canviant amb l’entrada d’un front. Les temperatures estan començant a baixar de forma lleu però han
de seguir baixant. Les precipitacions previstes per avui han de deixar entre 5 i 10 cm a la vessant nord i àrea
d’influència i fins a 5 a la resta, per demà es preveuen uns 5 cm més a la vessant nord. La cota de neu començarà
alta però pot baixar fins als 800 m a la vessant nord i els 1200 m a la vessant sud al final del dia. Les precipitacions
vindran acompanyades de vent del nord-oest que pot formar acumulacions en orientacions sud i est, sobretot
a la meitat sud de l’Aran, a la Franja Nord de la Pallaresa i al nord de la Ribagorçana-Vall Fosca i la Pallaresa.
Aquestes localment es podrien desprendre al pas d’una persona en pendents drets i convexos per la formació
de nivells febles de la pròpia nevada i la diferent intensitat de vent. A la meitat sud de la Ribagorçana-Vall Fosca
les precipitacions que es puguin donar cauran sobre un mantell escàs i regelat amb la baixada de temperatures.
No es pot descartar que molt puntualment es pugui formar alguna acumulació però que no tindria mida suficient
com per enterrar a una persona.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
No es preveuen precipitacions per dissabte. Evolució del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 01/04/2016
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 01/04/2016

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

Vàlid fins: 02/04/2016

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 02/04/2016
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

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

Pallaresa

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

Distribució del mantell nival
Les precipitacions s’han donat en forma de neu a partir dels 1000 – 1200m. A l’Aran-Franja Nord de
la Pallaresa el mantell és esquiable en orientacions nord per sobre dels 1600 m i dels 2100/2200 m
en els vessants assolellats. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el mantell és esquiable des
dels 1700/1800 m en nord i dels 2100/2200 m en sud (essent més discontinu a la meitat sud). Els
gruixos a 2200 m oscil·len entre 100-140 cm a l’Aran Franja Nord de la Pallaresa i entre 20-50 cm a
la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa. Seguim amb valors deficitaris per l’època de l’any a tots
els sectors.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 02/04/2016
Situació de neu ventada a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa i al Nord de la Ribagorçana-Vall Fosca
i la Pallaresa i situació favorable al sud d’aquests sectors. Les temperatures màximes assolides ahir
(entre 5 i 8ºC a 2200m) van davallar ràpidament entre mig matí i migdia a tots els sectors. Aquest
descens de les temperatures ha regelat molt el mantell. Les precipitacions acumulades entre ahir i
avui al matí eren d’entre 10 i 15 cm a l’Aran, d’entre 5 i 10 a la Franja Nord de la Pallaresa i els sectors
més septentrionals de la Ribagorçana-Vall Fosca i la Pallaresa i una enfarinada a la resta. El vent ha
format acumulacions a les orientacions est, sud i oest principalment a cotes altes a on la neu era més
transportable. Avui amb la retenció de nord ha de seguir precipitant a la vessant nord i àrea d’influència
de la vessant sud, a on es poden acumular uns 5 cm més. En aquests sectors es poden desencadenar
plaques al pas d’una persona, sobretot a cotes altes. En general seran de mida petita amb capacitat
per a fer-nos caure i inclús enterrar-nos en terrenys trampa. De cara a demà s’espera un dia serè i
amb el sol les plaques poden estar especialment delicades. A la meitat sud de la Ribagorçana-Vall
Fosca, a on les precipitacions han sigut molt minses en general no s’han format acumulacions tot i
així no es pot descartar que molt puntualment es pugui formar alguna acumulació però que no tindria
mida suficient com per enterrar a una persona.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
Per diumenge es preveu l’entrada d’un nou front que podria donar noves precipitacions. Evolució del
perill: EN LLEUGER AUGMENT a la vessant nord i ESTACIONARI a la resta.
El proper butlletí s'emetrà el dia 02/04/2016
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 02/04/2016

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

Vàlid fins: 04/04/2016

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 04/04/2016
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1) passant a MODERAT (2) demà.

Pallaresa

FEBLE (1) passant a MODERAT (2) demà.

Distribució del mantell nival
Les precipitacions d’ahir a la vessant nord van deixar neu fins a fons de vall. Avui la cota es trobava entre els
1500-1700m. A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa el mantell és esquiable en orientacions nord per sobre dels
1600 m i dels 2100/2200 m en els vessants assolellats. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa el mantell
és esquiable des dels 1700/1800 m en nord i dels 2100/2200 m en sud (essent més discontinu a la meitat sud).
Els gruixos a 2200 m oscil·len entre 100-150 cm a l’Aran Franja Nord de la Pallaresa i entre 20-50 cm a la
Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa. Seguim amb valors deficitaris per l’època de l’any a tots els sectors.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 04/04/2016
Situació de neu ventada i neu humida a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa. Situació favorable a la resta de
sectors passant a neu ventada demà. Avui al matí encara es donaven algunes precipitacions a la vessant nord
però els núvols ja es van trencant i s’espera que arribi a sortir el sol. Les precipitacions han deixat entre 10 i 15
cm a l’Aran, d’entre 5 i 10 a la Franja Nord de la Pallaresa, menys de 5 cm en els sectors més septentrionals de la
Ribagorçana-Vall Fosca i la Pallaresa i una enfarinada a la resta (però que amb la humitat ja no s’aprecia el que
hagi pogut caure). El mantell segueix humit i regelat amb les nevades per sobre. El vent ha format acumulacions
a les orientacions est, sud i oest principalment a cotes altes a on la neu era més transportable. Aquestes es poden
desencadenar al pas d’una persona, en general seran de mida petita amb capacitat per a fer-nos caure i inclús
enterrar-nos en terrenys trampa. Amb l’humitejament de les boires i la insolació també es podran desencadenar
allaus humides superficials que ens podrien fer caure, sobretot de cara a demà al matí. A la meitat sud de la
Ribagorçana-Vall Fosca, a on les precipitacions han sigut molt minses en general no s’han format acumulacions
tot i així no es pot descartar que molt puntualment es pugui desencadenar alguna purga que no tindria mida
suficient com per enterrar a una persona. Per demà al migdia-tarda s’espera l’entrada d’un nou front de sud-oest
que portaria noves precipitacions. Sobretot a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa on es podrien acumular
fins a 15 cm (a l’Aran-Franja Nord entre 5 i 10). Aquestes acumulacions aniran acompanyades de vent del
sud i formaria acumulacions a les orientacions nord. Amb la presència de neu granulada en alguns sectors les
acumulacions es podrien desprendre fàcilment al pas d’una persona i tindrien capacitat per enterrar-nos. De cara
a dilluns s’esperen més precipitacions, alguns models donen gruixos de 30-40 cm. Les noves precipitacions farien
augmentar la formació de plaques notablement. Si les previsions es compleixen el perill passaria a MARCAT (3).
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
S’esperen precipitacions abundants per a l’inici de setmana. Evolució del perill: EN AUGMENT.
El proper butlletí s'emetrà el dia 04/04/2016
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 04/04/2016

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

Vàlid fins: 05/04/2016

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 05/04/2016
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

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

Pallaresa

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

Distribució del mantell nival
Hi ha neu al terra a l’Aran per sobre dels 1600-1700 m en vessants obacs i dels 1800-1900 m en orientacions
assolellades; a la resta el mantell és esquiable a les obagues per sobre dels 1600-1700 m i a les solanes per
sobre de 2000-2100 m. Els gruixos a 2200 m oscil•len entre 100-140 cm a l’Aran Franja Nord de la Pallaresa i
entre 30-60 cm a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa. Seguim amb valors deficitaris per l’època de l’any
a tots els sectors.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 05/04/2016
Situació de neu ventada per sobre de 2400 m i situació de neu humida per pluja per sota de 2200 m. Avui
dilluns s’inicia un període de nevades abundants i generals, però per sota de 2000-2200 m seran pluges, que
perdurarà fins el vespre de dimarts. El mantell previ a les nevades previstes està format per crostes resistents en
vessants assolellats per damunt del nivell del bosc i per neu seca, assentada i compactada en vessants obacs;
sota colls i carenes hi ha plaques de neu ventada petites a totes les orientacions, degut a les febles nevades
de la setmana anterior amb vents de diferents direccions. Per sota de 2200 m el mantell està humit i estovat
sense regel nocturn ja que el cel ha estat ennuvolat i amb precipitacions la matinada de dilluns. Damunt d’aquest
mantell a la Ribagorçana-Vall Fosca, a la Pallaresa i al límit sud de l’Aran ha nevat ja durant la matinada de
dilluns (entre 5-10 cm de neu recent humida) amb vent de component sud. A mig matí de dilluns s’estendran les
nevades a tota la Pallaresa, Ribagorçana-Vall Fosca i meitat sud de l’Aran amb cota de neu oscil•lant sobre els
2000 m. Per tant, seran molt probables allaus de neu humida per pluja a totes les orientacions per sota de 2000
m, en general de mida petita, amb lliscaments basals a l’Aran; amb l’augment de cota notarem l’increment de
neu recent i amb el vent de component sud es formaran plaques de neu ventada sota colls i carenes, per sobre
de 2400 m, que seran fràgils i és probable que es desprenguin al pas d‘una persona; podran ser de mida mitjana
ja dimarts (suficient per colgar un grup de persones) a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa. El dimarts les
plaques de vent es formaran també en orientacions sud i oest. El perill d’allaus anirà en augment a mesura que
passin les hores degut a l’acumulació de pluja i de neu; fins dimarts a la nit es poden acumular entre 40-60 cm
de neu recent per sobre de 2400 m, excepte a l’Aran on poden quedar-se entre 10-30 cm.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
El gir del vent a component nord a partir de dimarts continuarà formant plaques de neu ventada fràgils en
orientacions sud i est. Evolució del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 05/04/2016
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 05/04/2016

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

Vàlid fins: 06/04/2016

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 06/04/2016
Aran-Franja Nord Pallaresa

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

Ribagorçana-Vall Fosca

MARCAT (3).

Pallaresa

MARCAT (3).

Distribució del mantell nival
Hi ha neu al terra per sobre dels 1600-1800 m a tots els sectors amb una distribució bastant homogènia.
Els gruixos a 2300 m oscil•len entre 120-160 cm a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa i entre 50-100 cm
a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa. Els gruixos de neu al terra han augmentat notablement,
però encara ens trobem per sota de la mitjana.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 06/04/2016
Situació de neu recent el dimarts i de neu humida el dimecres Ahir dilluns es va iniciar un període
de nevades abundants i generals per sobre de 2000 m, baixant de cota fins a uns 1700 m durant la
matinada d’avui dimarts. Dimarts continuarà nevant fins al vespre (10-20 cm més), amb cota de neu
pujant novament cap els 2000 m. Fins al matí de dimarts s’han acumulat a 2400 m entre 40-50 cm de
neu recent humida a la Pallaresa i a la Ribagorça-Vall Fosca i entre 15-30 cm a l’Aran, disminuint de sud
a nord. El vent ha estat feble de component sud, però anirà girant a component nord i s’enfortirà de cara
a dimecres, centrant-se les nevades a primera hora a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa. Aquesta neu
recent s’està dipositant damunt d’un mantell previ format per crostes resistents en vessants assolellats
per damunt del nivell del bosc i per neu seca, assentada i compactada en vessants obacs. Per avui
dimarts, s’esperen allaus de neu recent a qualsevol orientació que poden ser de mida mitjana (mida
3, suficient per colgar un grup de persones) a la Pallaresa i a la Ribagorça-Vall Fosca. A última hora
de dimarts és possible que comencin a formar-se algunes plaques de vent fàcils de desprendre al pas
d’una persona en orientacions sud, sota colls i carenes a mesura que el vent del nord es vagi enfortint.
De cara a dimecres amb l’augment de la insolació les allaus de neu humida seran molt probables a
les orientacions assolellades, localment de mida mitjana (mida 3); també caldrà parar atenció a l’acció
del vent i observar si els cims i carenes fumegen, ja que serà indicador de la formació de perilloses
plaques de vent.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
Els propers dies les temperatures baixaran i bufarà vent de component nord. Passarem a situació de
neu ventada, delicada a cotes altes; a cotes mitges i baixes el mantell s’assentarà amb regel nocturn.
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 06/04/2016
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 06/04/2016

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

Vàlid fins: 07/04/2016

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 07/04/2016
Aran-Franja Nord Pallaresa

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

Ribagorçana-Vall Fosca

MARCAT (3).

Pallaresa

MARCAT (3).

Distribució del mantell nival
Hi ha neu al terra per sobre dels 1600-1700 m a tots els sectors amb una distribució bastant homogènia.
Els gruixos a 2300 m oscil•len entre 120-170 cm a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa i entre 50-110
cm a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa. Els gruixos de neu al terra són els més quantiosos
de la temporada, però encara ens trobem per sota de la mitjana.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 07/04/2016
Situació de neu humida el dimecres i de neu ventada el dijous. Ahir dimarts a mig matí van acabar les
nevades en situació de sud, a excepció de l’Aran on la matinada d’avui dimecres encara queia algun
floc. Han estat abundants i generals, amb cota de neu oscil•lant entre 2000-1500 m. En total s’han
acumulat a 2400 m entre 40-50 cm de neu recent humida a la Pallaresa i a la Ribagorça-Vall Fosca
i entre 15-40 cm a l’Aran, disminuint de sud a nord. El vent ha estat feble de component sud. Avui
dimecres serà el primer dia d’insolació intensa i amb augment de temperatures. Per avui dimecres, són
molt probables allaus de neu humida a les orientacions assolellades que poden ser de mida mitjana
(mida 3, suficient per colgar un grup de persones) a la Pallaresa i a la Ribagorça-Vall Fosca, més
probables a mesura que avanci la jornada. A última hora d’avui dimecres anirà entrant vent de nordoest, ja moderat a fort demà dijous; és possible que al final de dimecres comencin a formar-se algunes
plaques de vent fàcils de desprendre al pas d’una persona en orientacions sud, sota colls i carenes
a mesura que el vent del nord es vagi enfortint. Avui dimecres observeu la progressiva caiguda de
purgues, cada cop més grosses, indicadores de l’augment de la inestabilitat. Demà dijous caldrà parar
atenció a l’acció del vent i observar si els cims i carenes fumegen, ja que serà indicador de la formació
de perilloses plaques de vent.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
Canvi cap a situació més hivernal el divendres, per entrada de vents de nord-oest, amb situació de
neu ventada, delicada a cotes altes; a cotes mitges i baixes el mantell s’assentarà per regel nocturn.
Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER DESCENS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 07/04/2016
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 07/04/2016

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

Vàlid fins: 08/04/2016

Hora: 12:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 08/04/2016
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2).

Pallaresa

MODERAT (2).

Distribució del mantell nival
Hi ha neu al terra per sobre dels 1600-1700 m a tots els sectors amb una distribució bastant homogènia
per sobre de 2000-2200 m. La neu recent s’ha assentat i els gruixos han disminuït entre 5-10 cm.
A 2300 m oscil•len entre 110-160 cm a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa i entre 40-100 cm a la
Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa. Els gruixos de neu al terra són els més quantiosos de la
temporada, però encara ens trobem per sota de la mitjana.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 08/04/2016
Situació de neu humida a migdia. A més, divendres situació de neu ventada per sobre de 2300 m.
Les nevades de dilluns a dimarts van acumular a 2400 m entre 40-50 cm de neu recent humida a la
Pallaresa i a la Ribagorça-Vall Fosca i entre 15-40 cm a l’Aran, disminuint de sud a nord. Ahir dimecres
va lluir el sol i les temperatures van pujar, sobretot a la Pallaresa i a la Ribagorça-Vall Fosca (màximes
entre 5º i 10º a 2400 m); dijous al matí la baixa humitat i el cel seré ha permès un fort regel de la
superfície del mantell. Dimecres hi va haver activitat d’allaus de neu humida a totes les orientacions,
de mida petita; hi ha algunes petites plaques de neu ventada sota colls i carenes que també s’estan
estabilitzant. Avui dijous hi ha un canvi de temps. Al matí, les crostes de regel s’aniran estovant per
efecte del sol; seran possibles allaus de neu humida de mida petita a totes les orientacions, en aquells
vessants que encara no s’hagin purgat. Per la tarda hi haurà nevades febles a l’Aran-Franja Nord de
la Pallaresa amb algun xàfec a la resta, amb cota de neu baixant ràpidament fins als 800-1000 m a
la nit. Per divendres, un fort descens de la temperatura mantindrà el mantell regelat amb disminució
de la probabilitat d’allaus de neu humida, però el vent fort de nord formarà petites plaques de vent en
orientacions NE, E, SE i S que podran caure al pas d’una persona per damunt de 2300 m.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
De cara al cap de setmana, situació primaveral pel que fa al mantell: crostes al matí i possibles allaus
petites de neu humida a migdia. Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 08/04/2016
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 08/04/2016

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

Vàlid fins: 09/04/2016

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 09/04/2016
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

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

Pallaresa

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

Distribució del mantell nival
Hi ha neu al terra per sobre dels 1600-1700 m a tots els sectors amb una distribució bastant homogènia
per sobre de 2000-2200 m. La neu s’ha assentat i els gruixos han disminuït entre 5-10 cm. A 2300 m
oscil·len entre 110-160 cm a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa i entre 40-100 cm a la RibagorçanaVall Fosca i a la Pallaresa. Els gruixos de neu al terra són els més quantiosos de la temporada, però
encara ens trobem per sota de la mitjana. Amb el vent del nord s’han format sobreacumulacions en
vessant sud.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 09/04/2016
Situació de neu ventada per sobre de 2200-2300 m atots els sectors i de neu recent a l’Aran- Franja
Nord de la Pallaresa. La neu que ahir es mostrava humida i ja amb temperatures del tot primaverals
s’ha refredat per l’advecció de nord que l’ha refredat en superfície. A més aquesta advecció està donant
nevades febles a l’Aran- Franja nord de la Pallaresa des dels 1300 m. Hi ha gruixos de neu recent
de 5-10 cm a 2400 m i s’espera que al vespre es reactivin les nevades fins la matinada de demà. El
vent del nord ha fet acte de presència a tots els sectors i als cims i carenes es veu transportar neu.
La situació a l’Aran-Franja nord de la Pallaresa és de neu recent amb la probabilitat de caiguda de
purgues i fins i tot petites allaus en pendents de més de 35º. També hi ha plaques de vent amb neu
granulada intercalada que poden caure fins i tot al pas d’una persona. Tot i així soc de mida petita
i en punts ben arrecerats de les obagues i per sobre dels 2200-2300 m en orientacions sud i est. A
la Ribagorçana- Vall Fosca i a la Pallaresa les plaques són molt restringides a llocs molt arrecerats.
Poden caure al pas d’un grup de persones en orientacions est i sud per sobre dels 2200-2300 m i en
obagues molt arrecerades. Mentre les temperatures es mantinguin baixes es mantindrà aquest patró
però a partir de l’ascens ce la temperatura al final de dissabte la neu recent caiguda avui al vessant
nord s’humitejarà i cauran purgues de neu humida.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
A partir de diumenge tornen a pujar les temperatures i es preveu fogony a l’Aran i precipitacions del
SW a la resta de sectors. En funció del gruixos que s’acumulin podrà haver una nova situació de neu
nova- humida pel vessant sud. Evolució del perill: EN LLEUGER ASCENS
El proper butlletí s'emetrà el dia 09/04/2016
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 09/04/2016

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

Vàlid fins: 11/04/2016

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 11/04/2016
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2) passant a MARCAT (3) diumenge tarda.

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2) passant a MARCAT (3) diumenge tarda.

Pallaresa

MODERAT (2) passant a MARCAT (3) diumenge tarda.

Distribució del mantell nival
Hi ha neu al terra per sobre dels 1600-1700 m a tots els sectors amb una distribució bastant homogènia per
sobre de 2000-2200 m però amb sobreacumulacions en el sud i l’est a causa del vent d’ahir i avui. Amb la neu
recent de la retenció de nord els gruixos han augmentat sensiblement a l’Ara-Franja Nord de la Pallaresa, entre
5-20 cm i en menor mesura a l’extrem nord de la resta de sectors. A 2300 m varien entre 120-170 cm a l’AranFranja Nord de la Pallaresa i entre 45-100 cm a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa. Els gruixos de neu
al terra són els més quantiosos de la temporada, però encara ens trobem per sota de la mitjana.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 11/04/2016
Situació complicada a causa dels canvis en el vent i les precipitacions a partir de diumenge. A tots els sectors
estem en una situació de neu ventada per plaques en S i E que a partir de demà de matinada passaran a ser en
N i W. Al final de diumenge amb les nevades amb cota de neu al voltant dels 2000 m, hi haurà una situació de
neu humida per les pluges i neu pesada i densa. La retenció de nord s’ha mantingut fins avui i continua havent-hi
plaques de vent a cotes altes en orientacions S i E que es mostren sensibles al desencadenament per sobre dels
2200 m a tots els sectors. Poden caure al pas d’una persona. Internament a la Ribagorçana-Vall Fosca i la neu
marró interna que hem anat veient durant bona part de la temporada, es troba molt degradada i actua com a nivell
de feblesa en cares sud i est donant lloc a col•lapses i woumfs inclús en terreny poc inclinat. A tots els sectors
també hi ha plaques de vent en obagues arrecerades de de mida molt restringida. Aquestes plaques mostren
també capacitat de fractura i propagació a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa. Avui dissabte al vespre està previst
un canvi de direcció del vent, que passarà a ser de sud i sud-oest i que serà especialment reforçat a l’Aran. A tots
els sectors es formaran noves plaques de vent en orientacions N i E, les més gruixudes en orientacions E , ja que
es troben actualment carregades. Podran caure en terreny inclinat per sobre dels 30-35º i no es descarta que a
la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, a causa dels nivell febles que dèiem abans, puguin caure fins i tot de
forma espontània. L’augment de la temperatura a partir de diumenge, sobretot en moments de sol, donarà lloc
a caigudes de allaus de neu humida en pendents de més de 35º i també en pendents amb presència de roques
i arbres que concentren escalfor. Al vespre de diumenge es preveuen precipitacions que seran de pluja i de neu
molt pesada fins els 2200 m. Hi haurà caigudes espontànies d’allaus de neu humida, les més destacables a la
Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, on es preveuen que les precipitacions superin els 30 cm. A la meitat sud
de l’Aran també es preveu aquesta situació i també la caiguda de lliscaments basals per sota dels 2200-2300
m en llocs acumulats i de base herbosa.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
Dilluns es preveu que encara nevi amb vent del sud i que les plaques continuïn engruixint-se. El descens de la
temperatura a partir de dilluns ajudarà al regel a cotes mitges i baixes. Evolució del perill: EN LLEUGER ASCENS
El proper butlletí s'emetrà el dia 011/04/2016
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 11/04/2016

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

Vàlid fins: 12/04/2016

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 12/04/2016
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2) a l'Aran. MARCAT (3) a la Franja Nord de la
Pallaresa.

Ribagorçana-Vall Fosca

MARCAT (3).

Pallaresa

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

Distribució del mantell nival
Hi ha neu al terra per sobre dels 1600-1700 m a tots els sectors amb una distribució bastant homogènia
per sobre de 2000-2200 m però amb sobreacumulacions en el sud i l’est a causa del vent d’ahir i
avui. Els gruixos de neu al terra s’estan incrementant des de fa una setmana. A 2300 m oscil•len entre
120-180 cm a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa i entre 50-110 cm a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la
Pallaresa. Els valors s’apropen als normals per l’època.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 12/04/2016
Situació de neu ventada i de neu humida. Divendres i dissabte es van formar plaques de vent en
orientacions S i E degut a una nevada amb neu seca i freda a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, més
feble a la resta. Diumenge el temps va canviar ràpidament amb precipitacions a partir de migdia amb
vents de S i W forts i algunes tempestes; les nevades han finalitzat al matí de dilluns. S’han acumulat
entre 20-30 cm de neu recent humida a 2400 m a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la meitat occidental
de la Pallaresa, entre 10 i 20 cm a la resta. S’han format importants plaques de vent en orientacions
N i E a tots els sectors. Avui dilluns i demà dimarts el temps serà mig ennuvolat, amb estones de sol i
ambient humit, fins al vespre de dimarts quan arribarà un altre front del sud-oest. Es preveuen allaus
de placa de vent a la majoria d’orientacions, excepte les oest; poden caure al pas d’una persona, en
general de mida petita i amb capacitat de colgar una persona en relleus trampa com clots i fons de
torrents; a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la meitat occidental de la Pallaresa les allaus de placa poden
ser de mida mitjana i colgar un grup de persones. D’altra banda seran molt probables allaus de neu
humida de mida petita a tots els sectors en vessants assolellats i a cotes baixes de les orientacions
nord a mesura que la insolació sigui més intensa. A la meitat sud de l’Aran també hi haurà activitat de
lliscaments basals per sota dels 2200-2300 m en llocs acumulats i de base herbosa. Feu atenció als
vessants de més de 35º amb relleu convex i on es detecti neu recentment acumulada pel vent.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
Noves nevades amb pluja per sota de 2000 m i vents de S i W mantindran la situació de neu ventada
i de neu humida per dimecres i dijous. Evolució del perill: ESTACIONARI
El proper butlletí s'emetrà el dia 12/04/2016
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 12/04/2016

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

Vàlid fins: 13/04/2016

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 13/04/2016
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2) a l'Aran. MARCAT (3) a la Franja Nord de la Pallaresa.

Ribagorçana-Vall Fosca

MARCAT (3).

Pallaresa

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

Distribució del mantell nival
Hi ha neu al terra per sobre dels 1700-1800 m a tots els sectors amb una distribució bastant homogènia per
sobre de 2000-2200 m però amb sobreacumulacions en orientacions sud i est a causa del vent fort. Els gruixos
de neu al terra s’estan incrementant des de fa una setmana. A 2300 m oscil•len entre 120-180 cm a l’Aran-Franja
Nord de la Pallaresa i entre 50-110 cm a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa. Els valors s’apropen als
normals per l’època.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 13/04/2016
Situació de neu ventada i de neu humida. Continua el temps inestable des de divendres passat, amb condicions
meteorològiques molt canviants que fan variar també les condicions de la neu. Resumint, hi ha tres condicions
problemàtiques: primera, plaques de neu ventada antigues en vessants est i sud-est a cotes altes sota colls i
carenes, que es van formar divendres-dissabte; són presents a l’Aran-Franja Nord de la Pallares ai a la meitat
nord de la Ribagorçana-Vall Fosca; són de mida petita-mitjana i poden caure al pas d’un grup de persones.
Segon problema: hi ha plaques de neu ventada en orientacions nord-oest, nord i nord-est que s’estan formant a
partir de les nevades de diumenge i dilluns amb vents de component sud, i continuen formant-se; aquests són
més extenses i fràgils, poden caure al pas d’una persona i tenir capacitat de colgar una persona, especialment a
la Ribagorçana-Vall Fosca, meitat occidental de la Pallaresa i a la Franja Nord de la Pallaresa. Finalment, tercer
problema: la neu recent que va caient amb el pas continuat de fronts es purga durant els moments d’insolació,
que a mitjans d’abril ja és molt potent; les purgues i allaus petites, superficials, de neu humida són probables
a tots els sectors, en vessants assolellats, i també a cotes baixes de les obagues, ja exposades també a la
insolació; com a problema de neu humida, també són possibles allaus més grans de neu humida, per damunt de
la neu marró de finals de febrer i lliscaments basals a cotes mitges d’orientacions assolellades. Des de divendres
passat s’han acumulat entre 30-60 cm de neu nova que s’assenten ràpidament. Dilluns a la nit van caure entre
5-10 cm més, amb vent de sud i transport de neu a cotes altes. Avui dimarts i demà dimecres continuarà el
temps humit, emboirat amb pas de nevades i temperatures fresques. En superfície trobarem neu recent humida
en general i ventada tova a cotes altes.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
Noves nevades amb pluja per sota de 2000 m i vents de S i W mantindran la situació de neu ventada i de neu
humida per dijous. Evolució del perill: ESTACIONARI
El proper butlletí s'emetrà el dia 13/04/2016

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

- 115 / 138 -

1 /1

Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 13/04/2016

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

Vàlid fins: 14/04/2016

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 14/04/2016
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

MARCAT (3).

Pallaresa

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

Distribució del mantell nival
Hi ha neu al terra per sobre dels 1800-1900 m a tots els sectors amb una distribució bastant homogènia per
sobre de 2000-2200 m però amb sobreacumulacions en orientacions sud i est a causa del vent. Els gruixos de
neu al terra s’estan incrementant des de fa una setmana per sobre de 2400 m. A 2300 m oscil•len entre 120-180
cm a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa i entre 50-120 cm a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa. Els valors
s’apropen als normals per l’època.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 14/04/2016
Situació de neu ventada i de neu humida. Continua el temps inestable des de divendres passat, amb condicions
meteorològiques molt canviants que fan variar també les condicions de la neu. Resumint, hi ha tres condicions
problemàtiques: primera, plaques de neu ventada antigues en vessants est i sud-est a cotes altes sota colls
i carenes, que es van formar divendres-dissabte; són presents a l’Aran-Franja Nord de la Pallares a la meitat
nord de la Ribagorçana-Vall Fosca; són de mida petita-mitjana i poden caure al pas d’un grup de persones.
Segon problema: s’estan formant plaques de neu ventada en orientacions nord-oest, nord i nord-est a partir de
les nevades que intermitentment van caient des de diumenge amb vents de component sud i oest; aquestes són
més extenses i fràgils, poden caure al pas d’una persona i tenir capacitat de colgar una persona, especialment
a la Ribagorçana-Vall Fosca, meitat occidental de la Pallaresa i a la Franja Nord de la Pallaresa, però aquest
problema es concentra per sobre de 2300 m, sota colls i carenes. Finalment, tercer problema: la neu recent que
va caient amb el pas continuat de fronts es purga durant els moments d’insolació, que a mitjans d’abril ja és molt
potent; les purgues i allaus petites, superficials, de neu humida són probables a tots els sectors, en vessants
assolellats, i també a cotes baixes de les obagues, ja exposades també a la insolació; com a problema de neu
humida, també són possibles allaus més grans de neu humida, per damunt de la neu marró de finals de febrer i
lliscaments basals a cotes mitges d’orientacions assolellades per sota dels 2200 m. Feu atenció als vessants de
més de 35º amb relleu convex i on es detecti neu recentment acumulada pel vent. Des de divendres passat s’han
acumulat entre 30-60 cm de neu nova per damunt de 2400 m, que s’assenten ràpidament. Durant el vespre-nit
de dimarts ha tornat a nevar per sobre d’uns 1800-2000 m, uns 10-15 cm a la Ribagorçana-Vall Fosca i entre
1-10 cm a la resta amb vent moderat de l’oest. Avui dimecres hi pot haver alguns xàfecs al llarg del dia amb
cota de neu en lleuger descens; en superfície trobarem neu recent humida en general i ventada tova a cotes
altes. La matinada de dijous pot haver un major regel i donar una major estabilitat al mantell amb la formació
de crostes superficials.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
Continuarà el temps variable, de primavera, alternant el cel mig ennuvolat amb estones de sol, temperatures més
altes i sembla que nous ruixats el divendres al vespre. Pot haver un major regel nocturn, però s’haurà d’estar
pendent de la fusió de la neu a mesura que avança el dia. Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS
El proper butlletí s'emetrà el dia 14/04/2016
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 14/04/2016

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

Vàlid fins: 15/04/2016

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 15/04/2016
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

MARCAT (3) per sobre 2500 m, MODERAT (2) per sota.

Pallaresa

MARCAT (3) per sobre 2500 m, MODERAT (2) per sota.

Distribució del mantell nival
Hi ha neu al terra per sobre dels 1800-1900 m a tots els sectors amb una distribució bastant homogènia per
sobre de 2000-2200 m però amb sobreacumulacions en orientacions sud i est a causa del vent. Els gruixos de
neu al terra s’estan incrementant des de fa una setmana per sobre de 2400 m. A 2300 m oscil•len entre 120-180
cm a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa i entre 50-120 cm a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa. Els valors
s’apropen als normals per l’època.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 15/04/2016
Situació de neu humida i neu ventada, i a més a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa situació de lliscaments. Durant
la setmana s’han anat donant xàfecs amb neu granulada i neu recent ja transformada que es van acumulant
en capes successives que es troben a la superfície del mantell de la Ribagorçana- Vall Fosca i de la Pallaresa.
A la Pallaresa entre els nivells de neu recent transformada hi ha crostes intercalades. Internament i per sota
d’aquests nivells, a la part inferior del mantell, hi ha la crosta marró sahariana que es va degradant i actua com a
pla de lliscament basal però amb sobrecàrrega moderada i pla de lliscament irregular. A les cotes més altes de
la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa el vent del sud i sud-oest transporta neu des d’inicis de la setmana i
hi ha plaques de vent en orientacions est i nord que poden caure al pas d’un grup de persones. Cal fer atenció
en aquestes orientacions, especialment si detecteu que hi ha sorolls de woumf. Per sota els 2500 m la neu es
transforma a fusió, sobretot amb la insolació. És molt probable la caiguda de purgues i petites allaus de fusió a
qualsevol orientació per sota dels 2500 m des del matí fins a la caiguda del Sol. Controleu l’enfonsament dels
vostres esquí, especialment si passa del turmell la qual cosa ens indica una fusió intensa. També feu atenció als
punts foscos com roques i arbres que concentren escalfor i per tant fusió de la neu que s’hi troba en contacte.
A la Franja Nord de la Pallaresa el mantell es troba força humit i pesat. Les allaus de fusió són molt probables
i cal fer un control de l’enfonsament dels esquí, del terreny que més rescalfa la neu (punts foscos) i del control
horari de les excursions. En general a tots els sectors el moment més estable és de matinada a causa del regel.
Els indrets més propicis a caure son totes les orientacions i per sota dels 2500 m i pendents de més de 35º.
A cotes altes, per sobre els 2500 m, es mantenen plaques de vent en N i E que poden caure al pas d’un grup
de persones. A l’Aran, sobretot a la meitat sud la situació és molt similar, però a més poden caure lliscaments
a qualsevol hora del dia sobretot en pendents herbosos de més de 35º. En aquest cas cal fer atenció a les
esquerdes que hi pugui haver als vessants. A l’extrem nord on menys ha nevat recentment hi ha menys neu
disponible per ser mobilitzada en cas d’allaus.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
De cara a dissabte seran probables noves precipitacions amb cota de neu alta i les allaus de fusió podran assolir
mida mitjana. Evolució del perill: EN AUGMENT DE CARA A DISSABTE.
El proper butlletí s'emetrà el dia 15/04/2016
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 15/04/2016

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

Vàlid fins: 16/04/2016

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 16/04/2016
Aran-Franja Nord Pallaresa

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

Ribagorçana-Vall Fosca

MARCAT (3).

Pallaresa

MARCAT (3).

Distribució del mantell nival
Els dies sense precipitació i amb insolació la neu retrocedeix amb rapidesa. Actualment a l’Aran-Franja Nord
de la Pallaresa la neu és present per sobre dels 2000 m en S i dels 1700 m en N , esquiable uns 100 m per
sobre d’aquestes cotes respectivament. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa la neu és present des dels
1900-2000 m i comença a ser més continua per sobre dels 2000-2100 m. Les sobreacumulacions que hi pugui
haver es troben en vessants E i a cotes altes. Els gruixos de neu al terra varien entre 110-170 cm a l’Aran-Franja
Nord de la Pallaresa i entre 40-110 cm a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa. Amb les precipitacions
previstes amb pluja fins els 2300 m o in i tot per sobre, la neu recularà a totes les orientacions.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 16/04/2016
Situació de neu humida i a més a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa situació de lliscaments. Durant la setmana
s’han anat donant xàfecs amb neu granulada i neu recent ja transformada que es van acumulant en capes
successives que es troben a la superfície del mantell de la Ribagorçana- Vall Fosca i de la Pallaresa. A la
Pallaresa entre els nivells de neu recent transformada hi ha crostes intercalades. Internament i per sota d’aquests
nivells, a la part inferior del mantell, hi ha la crosta marró sahariana que es va degradant i actua com a pla
de lliscament basal però amb sobrecàrrega moderada i pla de lliscament irregular. A les cotes més altes de la
Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa hi ha plaques de vent en orientacions est i nord que poden caure al pas
d’un grup de persones. Cal parar atenció en aquestes orientacions, especialment si detecteu que hi ha sorolls
de woumf. Per sota els 2500 m la neu es transforma a fusió, sobretot amb la insolació. De cara a demà dissabte
es preveu que pluja fins els 2300-2400 m i neu humida per sobre d’aquesta cota des de migdia però sobretot
per la tarda. La neu s’humitejarà força i seran molt probables les caigudes espontànies d’allaus de neu humida
a qualsevol orientació. Poden arribar a ser de mida mitjana en els llocs més acumulats. En aquestes situacions
es recomana una bona gestió dels horaris evitant les hores de pluja i hores posteriors, així com estar amatent
de la situació meteorològica. A la Franja Nord de la Pallaresa el mantell es troba força humit i pesat. Les allaus
de fusió són molt probables i aquesta situació a més es veurà afavorida per les pluges pronosticades per demà
dissabte. Es preveu que les allaus puguin assolir mida suficient per enterrar un grup de persones i poden caure
a qualsevol orientació des del migdia però sobretot per la tarda. Durant la resta del dia el mantell es mantindrà
humit i pesat i per tant inestable. A l’Aran, sobretot a la meitat sud la situació serà similar, però a més poden
caure lliscaments a qualsevol hora del dia sobretot en pendents herbosos de més de 35º. A l’extrem nord hi ha
menys neu disponible per ser mobilitzada i les allaus de neu humida seran de menor envergadura.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
Diumenge les temperatures han d’anar baixant afavorint el regel. Evolució del perill: EN PROGRESSIU
DESCENS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 16/04/2016
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 16/04/2016

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

Vàlid fins: 18/04/2016

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 18/04/2016
Aran-Franja Nord Pallaresa

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

Ribagorçana-Vall Fosca

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

Pallaresa

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

Distribució del mantell nival
Actualment a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa la neu és present per sobre dels 2000 m en S i dels 1700 m
en N , esquiable uns 100 m per sobre d’aquestes cotes respectivament. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la
Pallaresa la neu és present des dels 1900-2000 m i comença a ser més continua per sobre dels 2000-2100 m.
Les sobreacumulacions que hi pugui haver es troben en vessants E i a cotes altes. Els gruixos de neu al terra
varien entre 110-170 cm a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa i entre 40-110 cm a la Ribagorçana-Vall Fosca i
a la Pallaresa. Amb les precipitacions previstes amb pluja fins els 2300 m o fins i tot per sobre, la neu recularà
a totes les orientacions.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 18/04/2016
Situació de neu humida i a més a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa situació de lliscaments. El mantell nival cada
cop es troba més pesat i més humit a causa de les altes temperatures tant diürnes com nocturnes. Durant la
nit s’han donat ruixats amb desplom de la temperatura a la majoria de sectors que formen una capa superficial
de neu recent que durant el dia es preveu que transformi ràpidament. Internament hi ha capes de neu humida
i crostes intercalades. Prop de la base del mantell, a la majoria de sectors, hi ha la crosta marró sahariana
que es troba degradada i actua com a pla de lliscament basal però amb sobrecàrrega moderada-forts i pla de
lliscament irregular. Avui dissabte, a partir de la tarda es preveu pluja fins els 2300-2400 m i neu humida per
sobre d’aquesta cota. La neu s’humitejarà força i seran molt probables les caigudes espontànies d’allaus de neu
humida a qualsevol orientació. Poden arribar a ser de mida mitjana en els llocs més acumulats. Les zones on
la incidència de la pluja serà major és a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa, però també a l’extrem sud
de l’Aran i a la Franja Nord de la Pallaresa. A la meitat nord de l’Aran és on es preveu menys pluja i per tant
les allaus que hi pugui haver seran de mida petita. En aquestes situacions es recomana una bona gestió dels
horaris evitant les hores de pluja i hores posteriors, així com estar amatent de la situació meteorològica. A partir
de diumenge es preveu una millora de l’estabilitat pel descens de la temperatura que afavorirà el regel. En cas
de insolació i de xàfecs vespertins (que preveuen alguns models meteorològics) la neu tornarà a transformar i
es revifarà la situació de neu humida per la caiguda de purgues i petites allaus en pendents per sobre dels 35º a
qualsevol orientació. A les cotes més altes de la Ribagorçana-Vall Fosca i de la Pallaresa hi ha plaques de vent
en orientacions est i nord que poden caure al pas d’un grup de persones. A l’Aran-Franja nord de la Pallaresa
continua la probabilitat de caiguda de lliscaments en pendents herbosos de qualsevol orientació, sobretot per
sota dels 2300-2400 m. Cal fer atenció a l’aparició d’esquerdes ja que són indicadores de lliscaments basals.
Recordeu que poden caure en qualsevol moment del dia.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
La situació de fusió tendirà a centrar-se en les hores de llum i des de mig matí. De nit i matinada es preveu regel
que afavorirà l’estabilització del mantell. Evolució del perill: ESTACIONARI O EN PROGRESSIU DESCENS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 18/04/2016
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 18/04/2016

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

Vàlid fins: 19/04/2016

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 19/04/2016
Aran-Franja Nord Pallaresa

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

Ribagorçana-Vall Fosca

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

Pallaresa

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

Distribució del mantell nival
El mantell tendeix a disminuir molt tan de gruix com de distribució. Actualment a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa
la neu és present per sobre dels 1900-2000 m en sud i dels 1700 m en nord. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a
la Pallaresa la neu és present des dels 1900-2000 m i comença a ser més continua per sobre dels 2000-2100
m en nord, en sud per sobre dels 2200m. Els gruixos de neu al terra varien entre 110-160 cm a l’Aran-Franja
Nord de la Pallaresa i entre 40-100 cm a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa. La neu es presenta amb
bastanta continuïtat des dels 2200-2300 m en sud i dels 1900-2100 m en nord en general a tots els sectors. En
general els gruixos són inferiors als de l’època de l’any tot.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 19/04/2016
Situació de neu humida i a més a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa situació de lliscaments. El cap de setmana
es van donar precipitacions que no van superar els 10 cm (a 2200 m) a cap dels sectors i es va humitejar molt
el mantell fins a cotes altes. S’han produït purgues i petites allaus durant el cap de setmana. Les temperatures
han anat descendint de forma gradual tot i que avui està previst que tornin a augmentar i sobretot l’augment
es notarà de cara a demà. El mantell està molt humit en general i amb el descens de les temperatures nocturn
tendeix a endurir-se i regelar-se deixant una superfície dura que a mesura que toca el sol s’humiteja novament.
A la majoria de sectors, es conserva la crosta marró sahariana que es troba degradada i que en alguns casos
pot actuar com a pla de lliscament però amb sobrecàrrega forta i de forma poc probable. A tots els sectors el
patró principal és de fusió sobretot durant la insolació (a les hores centrals del dia i a la tarda), és llavors quan
es poden produir purgues o petites allaus espontànies de neu humida que podrien fer-nos caure. De cara a
demà a la tarda es podrien donar precipitacions minses però que ajudarien a la fusió del mantell. En cas que es
produeixin es podrien desencadenar allaus espontànies que podrien arribar a enterrar a una persona. A l’AranFranja nord de la Pallaresa continua la probabilitat de caiguda de lliscaments en pendents herbosos de qualsevol
orientació, sobretot per sota dels 2300-2400 m. Cal fer atenció a l’aparició d’esquerdes ja que són indicadores
de lliscaments basals. Recordeu que poden caure en qualsevol moment del dia. Es recomana estar atent de la
situació meteorològica i fer una bona gestió dels horaris evitant les hores de major insolació i de pluja i hores
posteriors. Així com controlar l’enfonsament dels esquís, especialment si passa del turmell, la qual cosa ens
indica una fusió intensa. També evitar punts foscos com roques i arbres que concentren escalfor i per tant fusió
de la neu que s’hi troba en contacte; acostumen a ser punts de sortida de les allaus de fusió.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
Per dimecres s’esperen noves precipitacions amb cota alta. Evolució del perill: EN AUGMENT.
El proper butlletí s'emetrà el dia 19/04/2016
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 19/04/2016

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

Vàlid fins: 20/04/2016

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 20/04/2016
Aran-Franja Nord Pallaresa

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

Ribagorçana-Vall Fosca

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

Pallaresa

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

Distribució del mantell nival
El mantell tendeix a disminuir molt tan de gruix com de distribució, sobretot amb les pluges previstes fins a cotes
altes. Actualment a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa la neu és present per sobre dels 1900-2000 m en sud i
dels 1700 m en nord. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa la neu comença a ser més continua per sobre
dels 1800-1900 m en nord i en sud per sobre dels 2100m. Els gruixos de neu al terra varien entre 110-160 cm
a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa i entre 40-100 cm a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa. En general
els gruixos són inferiors als de l’època de l’any a tots els sectors.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 20/04/2016
Situació de neu humida i a més a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa situació de lliscaments. Les temperatures
han pujat novament; avui de matinada ja teníem valors positius a tots els sectors (a 2200 m). Amb el descens
de la humitat i la nit serena el mantell es presentava regelat al matí, tot i així amb la insolació s’ha humitejat
ràpidament. A tots els sectors el patró principal és de fusió sobretot a les hores centrals del dia, és llavors quan
es poden produir purgues o petites allaus espontànies de neu humida que podrien fer-nos caure. Per altre costat
a la majoria de sectors, es conserva la crosta marró sahariana que es troba degradada i que en alguns casos
pot actuar com a pla de lliscament amb sobrecàrrega forta. De cara a demà es podrien donar pluges a qualsevol
cota (5 ml i inclús fins a 10 a la Ribagorçana) que ajudarien a la fusió del mantell. En cas que es produeixin es
podrien desencadenar allaus espontànies que podrien enterrar a una persona, sobretot a les orientacions nord
a on es conserva més gruix de neu. A l’Aran-Franja nord de la Pallaresa continua la probabilitat de caiguda de
lliscaments en pendents herbosos de qualsevol orientació, sobretot per sota dels 2300-2400 m. Cal fer atenció
a l’aparició d’esquerdes ja que són indicadores de lliscaments basals. Recordeu que poden caure en qualsevol
moment del dia. Es recomana estar atent de la situació meteorològica i fer una bona gestió dels horaris evitant les
hores de major insolació i de pluja i hores posteriors. Així com controlar l’enfonsament dels esquís, especialment
si passa del turmell, la qual cosa ens indica una fusió intensa. També evitar punts foscos com roques i arbres
que concentren escalfor i per tant fusió de la neu que s’hi troba en contacte; acostumen a ser punts de sortida
de les allaus de fusió.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
Per dijous s’espera l’entrada d’un front que portarà descens de les temperatures i noves precipitacions amb vent
del sud. Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT.
El proper butlletí s'emetrà el dia 20/04/2016
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 20/04/2016

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

Vàlid fins: 21/04/2016

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 21/04/2016
Aran-Franja Nord Pallaresa

MARCAT (3).

Ribagorçana-Vall Fosca

MARCAT (3).

Pallaresa

MARCAT (3).

Distribució del mantell nival
El mantell tendeix a disminuir molt tan de gruix com de distribució, sobretot a cotes mitges i baixes amb les pluges
previstes. Tot i així a cotes altes els gruixos augmentaran amb les nevades previstes. Actualment a l’Aran-Franja
Nord de la Pallaresa la neu és present per sobre dels 2000-2100 m en sud i dels 1700-1800 m en nord. A la
Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa la neu comença a ser més continua per sobre dels 1900 m en nord i en
sud per sobre dels 2100-2200 m. Els gruixos de neu al terra varien entre 100-150 cm a l’Aran-Franja Nord de
la Pallaresa i entre 20-90 cm a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa. En general els gruixos són inferiors
als de l’època de l’any a tots els sectors.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 21/04/2016
Situació de neu humida i a més a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa situació de lliscaments. Amb l’entrada del
front la situació canviarà a neu nova i ventada. Les temperatures han seguit molt altes durant la nit, de matinadamatí han començat a descendre lleugerament (valors de 7-10 ºC que han baixat a 3-5 ºC a 2200 m). Avui segueix
a tots els sectors el patró de fusió-regel. Amb les altes temperatures, boires i pluges fins a cotes altes es poden
produir purgues o petites allaus espontànies de neu humida que podrien fer-nos caure. Per altre costat, a la
majoria de sectors, es conserva la crosta marró sahariana que es troba degradada i que en alguns casos pot
actuar com a pla de lliscament. Per avui no està previst que es superin els 5 ml però de cara a demà està
previst 15 ml (inclús 20 a la Ribagorçana). Demà les precipitacions seran en forma de neu a partir dels 2600
m aproximadament i baixant fins als 2200-2000m a final del dia. L’humitejament del mantell a cotes mitges i
baixes serà molt important i seran probables allaus espontànies a qualsevol orientació que ens podrien enterrar
fàcilment. A mesura que baixi la cota aquestes seran menys probables però el vent mourà la neu i es formaran
plaques a cotes mitges i sobretot a cotes altes. Està previst que el vent comenci de sud i passi a ser d’oest formant
plaques als quadrants nord i est. Aquestes seran sensibles al pas d’una persona i poden tenir mida suficient per
enterrar-nos. Es recomana estar atent de la situació meteorològica i fer una bona gestió dels horaris evitant les
hores de major insolació i de pluja i hores posteriors. Així com controlar l’enfonsament dels esquís, especialment
si passa del turmell, la qual cosa ens indica una fusió intensa. També evitar punts foscos com roques i arbres
que concentren escalfor i per tant fusió de la neu que s’hi troba en contacte; acostumen a ser punts de sortida
de les allaus de fusió. Per altre costat caldrà estar atent a les nevades que no siguin més importants del previst
i evitar les zones de màxima acumulació.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
De cara a divendres es mantindran les temperatures i es poden donar noves precipitacions minses. Evolució del
perill: ESTACIONARI o EN LLEU DESCENS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 21/04/2016
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 21/04/2016

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

Vàlid fins: 22/04/2016

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 22/04/2016
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2).

Pallaresa

MARCAT (3).

Distribució del mantell nival
Les precipitacions han deixat acumulacions poc importants exceptuant la Pallaresa que ha deixat fins a 20 cm.
Actualment a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa la neu és present per sobre dels 2000-2100 m en sud i dels
1700-1800 m en nord. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa la és més continua per sobre dels 1900 m en
nord i en sud per sobre dels 2100-2200 m. Els gruixos de neu al terra varien entre 100-150 cm a l’Aran-Franja
Nord de la Pallaresa i entre 20-90 cm a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa. En general els gruixos són
inferiors als de l’època de l’any a tots els sectors.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 22/04/2016
Situació de neu humida i a més a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa situació de lliscaments. Situació de neu
nova i ventada a cotes altes. Les nevades van començar ahir al vespre amb una cota de 2300-2400 m i amb vent
moderat. Avui la cota ha anat baixant fins als 2000 m aproximadament i el vent ha afluixat molt a tots els sectors
tot i que es mantenia en alguns punts de la Pallaresa. Fins avui a mig matí s’havien acumulat fins a 5 cm a l’Aran,
entre 5 i 10 a la Franja Nord de la Pallaresa i la Ribagorçana-Vall Fosca i fins a 20 cm a la Pallaresa. En general
la situació del mantell continua sent de neu humida, amb la nuvolositat i les precipitacions el regel nocturn no s’ha
produit i el mantell superficialment es troba amb neu humida. Són possibles caigudes espontànies de purgues
i petites allaus que podrien fer-nos caure a tots els sectors. A la Pallaresa amb la neu nova humida ens podria
arribar a enterrar-nos. El vent que va bufar moderat a l’inici de les nevades ha format petites acumulacions en
orientacions nord i est a cotes altes i sota colls i carenes, més probables a la Pallaresa on el vent ha bufat durant
més temps i les precipitacions han sigut més destacades. Aquestes acumulacions podrien desprendre’s al pas
d’una persona i ens podrien fer caure i inclús arribar a enterrar-nos a la Pallaresa. Caldrà prestar atenció ja
que hauran quedat enterrades per les nevades posteriors sense vent. A l’Aran les precipitacions no han sigut
suficients. Per avui a la tarda encara poden seguir algunes precipitacions poc importants i de cara a demà encara
es poden donar més precipitacions però també de forma molt poc destacada i sense vent. La situació serà
similar. Es recomana controlar l’enfonsament dels esquís, especialment si passa del turmell, la qual cosa ens
indica una fusió intensa. També evitar punts foscos com roques i arbres que concentren escalfor i per tant fusió
de la neu que s’hi troba en contacte; acostumen a ser punts de sortida de les allaus de fusió.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
Per dissabte s’espera l’entrada de vent que podria mobilitzar neu. Evolució del perill: ESTACIONARI o EN LLEU
AUGMENT.
El proper butlletí s'emetrà el dia 22/04/2016
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 22/04/2016

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

Vàlid fins: 23/04/2016

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 23/04/2016
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2).

Pallaresa

MARCAT (3) per sobre dels 2600 m i MODERAT (2) per sota.

Distribució del mantell nival
Les precipitacions han deixat acumulacions poc importants exceptuant la Pallaresa que ha deixat fins a 10 cm.
Actualment a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa la neu és present per sobre dels 2000-2100 m en sud i dels
1700-1800 m en nord. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa la és més continua per sobre dels 1900 m
en nord i en sud per sobre dels 2100-2200 m. Els gruixos de neu al terra varien entre 90-140 cm a l’Aran-Franja
Nord de la Pallaresa i entre 20-90 cm a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa. En general els gruixos són
inferiors als de l’època de l’any a tots els sectors.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 23/04/2016
Situació de neu humida i a més situació de lliscaments a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa. Situació de neu
nova i ventada a cotes altes. Les nevades han deixat precipitacions a tots els sectors però més importants a la
Pallaresa (25 mm a la Pallaresa, 15 mm a la Franja Nord i a la Ribagorçana-Vall Fosca i entre 5 i 10 mm a l’Aran a
2200 m). Tot i així les acumulacions en forma de neu són menys destacades, un parell de centímetres a 2200 m
en general excepte a la Pallaresa que s’han arribat a acumular 10 cm. La nit serena ha encrostat superficialment
el mantell tot i que la presència de núvols l’humiteja de nou. Les temperatures segueixen amb tendència a la
baixa. La cota de neu va arribar fins als 2100 m inclús una mica més en alguns punts i s’ha de mantenir fins demà
a la tarda que seguirà baixant fins als 1600 m inclús 1200 m a la vessant nord. Les noves precipitacions previstes
per avui i demà (uns 10 mm a la vessant nord i 15 mm a la vessant sud) han de deixar algunes acumulacions de
neu humida a cotes mitges, tot i que més seca a cotes altes. Són possibles purgues i petites allaus espontànies
a tots els sectors, a la Pallaresa podrien ser de mida més destacada i arribar-nos a enterrar. Amb el descens
de les temperatures tendiran a estabilitzar-se. La nit es preveu tapada i per tant no es preveu regel nocturn. Es
recomana controlar l’enfonsament dels esquís, especialment si passa del turmell, la qual cosa ens indica una
fusió intensa. També evitar punts foscos com roques i arbres que concentren escalfor i per tant fusió de la neu
que s’hi troba en contacte; acostumen a ser punts de sortida de les allaus de fusió. A l’Aran-Franja Nord de la
Pallaresa s’han observat obertura de fissures i allaus de fons, poden seguir produint-se nous lliscaments. Demà
a la tarda ha de començar a bufar el vent sobretot a la vesant nord i a la Pallaresa. Es formaran plaques a les
orientacions sud i est a cotes altes on la neu nova és més seca i transportable. Es poden conservar algunes
plaques de l’inici de la nevada a les orientacions nord enterrades. Sensibles al pas d’una persona.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
Per diumenge s’espera retenció de nord i baixada de les temperatures. Evolució del perill: ESTACIONARI o EN
LLEU AUGMENT a la vessant nord.
El proper butlletí s'emetrà el dia 23/04/2016
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 23/04/2016

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

Vàlid fins: 25/04/2016

Hora: 12:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 25/04/2016
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2) per sobre dels 2300 m FEBLE (1) per sota.

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2) per sobre dels 2300 m FEBLE (1) per sota.

Pallaresa

MODERAT (2) per sobre dels 2300 m FEBLE (1) per sota.

Distribució del mantell nival
S’esperen precipitacions que puguin deixar neu a partir dels 1600 m a la vessant sud i dels 1000 m
a la vessant nord. Actualment a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa la neu és present per sobre dels
2000-2100 m en sud i dels 1700-1800 m en nord. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa la és
més continua per sobre dels 1900 m en nord i en sud per sobre dels 2100-2200 m. Els gruixos de neu
al terra varien entre 90-140 cm a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa i entre 20-90 cm a la RibagorçanaVall Fosca i a la Pallaresa. En general els gruixos són inferiors als de l’època de l’any a tots els sectors.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 25/04/2016
Situació de neu nova i ventada a cotes altes. Ahir les precipitacions van ser poc destacades
amb registres inferiors als 5 mm a tots els sectors (puntualment superiors en alguns punts de la
Ribagorçana). La neu es va humitejar molt i el mantell s’ha reduït de gruixos de l’ordre dels 2-3 cm. A
cotes altes encara es pot mantenir neu seca. Amb el descens de les temperatures que s’està donant i
que ha de seguir per demà el mantell tendirà a regelar-se i cada cop seran menys probables la caiguda
de boles o purgues. Per avui a la tarda s’esperen noves precipitacions que poden deixar uns 5 cm
a tots els sectors, per demà s'espera retenció de nord amb més precipitacions a l’Aran-Franja Nord
de la Pallaresa, a on en total es poden acumular uns 20 cm. També començarà a bufar el vent i es
formaran plaques a les orientacions sud i est, que seran més importants a la vessant nord. Caldrà estar
atent a les precipitacions que poden ser superiors al previst i formar acumulacions més importants del
previstes. Per altre costat cal tenir present que a la Pallaresa es van formar plaques a les orientacions
nord a l’inici de les nevades, aquestes encara poden ser actives al pas d’un grup de persones. De cara
a diumenge a la tarda el vent ha d’incrementar molt i endur-se la neu que quedi seca, sobretot a les
zones més limítrofes entre vessant nord i vessant sud.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
Per dilluns i dimarts les temperatures diürnes han de pujar amb cel serè. Tindríem una situació de fusióregel. No es pot descartar alguna formació de tempestes de tarda. Evolució del perill: ESTACIONARI
o EN LLEU AUGMENT.
El proper butlletí s'emetrà el dia 25/04/2016
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 25/04/2016

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

Vàlid fins: 26/04/2016

Hora: 12:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 26/04/2016
Aran-Franja Nord Pallaresa

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

Ribagorçana-Vall Fosca

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

Pallaresa

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

Distribució del mantell nival
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa la neu és present per sobre dels 1800-1900 m, esquiable per
sobre dels 1900-2000 m. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa la neu és continua per sobre
dels 1900 m en nord i en sud per sobre dels 2100-2200 m. Els gruixos de neu al terra varien entre
100-150 cm a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa i entre 30-90 cm a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la
Pallaresa. Els gruixos són lleugerament inferiors als de l’època de l’any a tots els sectors.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 26/04/2016
Situació de neu humida a migdia, i de neu ventada a cotes altes. Les temperatures són força baixes
des de dissabte (mínimes la matinada de dilluns entre -7º i -9º a 2300 m). Ha nevat a l’Aran-Franja
Nord de la Pallaresa per sobre de 1600 m aproximadament, amb 10 -15 cm de neu recent seca per
sobre de 2300 m. A la resta de sectors hi va haver xàfecs divendres passat amb cota de neu més
alta (1-5 cm a 2400 m). El vent ha bufat de nord-oest i ha format petites plaques de neu ventada,
especialment sota colls i carenes orientades entre est i sud, més abundants a l’Aran-Franja Nord de
la Pallaresa que es podrien desprendre al pas d’un grup de persones. D’altra banda, per efecte de
la insolació, és probable que hi hagi purgues i alguna allau de neu humida en vessants assolellats a
mesura que avanci la jornada. A primera hora el mantell estarà endurit internament per efecte del regel
nocturn, ben efectiu. Les allaus difícilment tindran mida suficient per colgar una persona, a excepció
de sectors amb relleu trampa com fondalades i fons de torrents.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
A partir de dimarts al vespre és possible que apareguin xàfecs de neu amb temperatures baixes i vent
de component nord. És possible que es formin noves plaques de neu ventada. Evolució del perill: EN
LLEU AUGMENT.
El proper butlletí s'emetrà el dia 26/04/2016
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 26/04/2016

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

Vàlid fins: 27/04/2016

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 27/04/2016
Aran-Franja Nord Pallaresa

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

Ribagorçana-Vall Fosca

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

Pallaresa

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

Distribució del mantell nival
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa la neu és present per sobre dels 1800-1900 m, esquiable per
sobre dels 1900-2000 m. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa la neu és continua per sobre
dels 1900 m en nord i en sud per sobre dels 2100-2200 m. Els gruixos de neu al terra varien entre
100-150 cm a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa i entre 30-90 cm a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la
Pallaresa. Els gruixos són lleugerament inferiors als de l’època de l’any a tots els sectors.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 27/04/2016
Situació de neu humida a migdia, i de neu ventada a cotes altes. Les temperatures s’han recuperat
força respecte el cap de setmana, però continuen fresques (màximes de dilluns al voltant de 4ºC,
mínimes de dimarts al voltant de -2º). El temps és seré, amb insolació de dia que provoca purgues
i alguna allau petita de neu humida i fort refredament de la neu durant la nit; al matí el mantell es
presenta encrostat i s’estova al llarg del dia superficialment. Internament el mantell ha guanyat duresa
i estabilitat respecte a la setmana passada. Avui dimarts i durant el dimecres és probable que hi hagi
purgues i alguna allau de neu humida en vessants assolellats a mesura que avanci la jornada; tot
i que dimecres augmentaran els núvols, la humitat ambiental i els núvols baixos també afavoreixen
l’estovament de la neu; és possible algun xàfec a partir de migdia amb cota de neu al voltant de 1700 m,
o més alta al principi. Les plaques de neu ventada que es van formar el cap de setmana s’estabilitzen
en vessants assolellats, però encara es poden mantenir fràgils en orientacions on el sol toca més
esbiaixat (a cotes altes de vessants nord i nord-est). Les allaus difícilment tindran mida suficient per
colgar una persona, a excepció de sectors amb relleu trampa com fondalades i fons de torrents.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
Dijous nevarà per sobre d’uns 1700 m. A cotes altes pot tornar a caure neu seca amb formació de
plaques de neu ventada, fràgils sota colls i carenes. Evolució del perill: EN AUGMENT.
El proper butlletí s'emetrà el dia 27/04/2016
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 27/04/2016

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

Vàlid fins: 28/04/2016

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 28/04/2016
Aran-Franja Nord Pallaresa

FEBLE (1) dimecres. MODERAT (2) dijous.

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1) dimecres. MODERAT (2) dijous.

Pallaresa

FEBLE (1) dimecres. MODERAT (2) dijous.

Distribució del mantell nival
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa la neu és present per sobre dels 1800-1900 m, esquiable per
sobre dels 1900-2000 m. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa la neu és continua per sobre
dels 1900 m en nord i en sud per sobre dels 2100-2200 m. Els gruixos de neu al terra varien entre
100-150 cm a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa i entre 30-90 cm a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la
Pallaresa. Els gruixos són lleugerament inferiors als de l’època de l’any a tots els sectors.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 28/04/2016
Situació de neu humida a migdia dimecres, passant a situació de neu nova dijous. Avui dimecres
comença a canviar el temps cap a més núvols a partir de migdia i nevades de cara a dijous. Les
temperatures es mantenen fresques. De moment, dimecres està augmentant la nuvolositat però
encara ha regelat al matí (mínimes entre -1ºC i -2ºC a 2300 m); al matí el mantell es presenta encrostat
i s’estova al llarg del dia superficialment; la insolació provocarà purgues i alguna allau petita de neu
humida i encara que s’ennuvoli a la tarda el mantell es mantindrà humit i tou en superfície degut a
núvols baixos i alguns xàfecs al vespre. Internament el mantell ha guanyat duresa i estabilitat respecte
a la setmana passada. Dijous pot nevar durant tot el dia per damunt de 1600-1700 m amb vent fluix;
s’esperen uns 5-10 cm de neu recent a 2300 m. Seran probables purgues i allaus de neu recent de
mida petita en vessants força drets (>35º) a qualsevol orientació. Les allaus difícilment tindran mida
suficient per colgar una persona, a excepció de sectors amb relleu trampa com fondalades i fons de
torrents.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
Torna el temps d’hivern de cara a divendres i dissabte, amb temperatures baixes i vent de nord
augmentant de força. A cotes altes es formaran plaques de neu ventada, fràgils sota colls i carenes.
Evolució del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 28/04/2016
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 28/04/2016

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

Vàlid fins: 29/04/2016

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 29/04/2016
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2).

Pallaresa

MODERAT (2).

Distribució del mantell nival
A tots els sectors el terra està quedant emblanquinat per sobre de 1700-1800 m, però és esquiable
en general en vessants nord per damunt de 1900 m i en vessants assolellats per sobre de 2200-2300
m. Els gruixos de neu al terra varien entre 100-150 cm a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa i entre
30-110 cm a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa. Els gruixos es van incrementant a cotes i altes
i s’acosten als normals per l’època.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 29/04/2016
Situació de neu recent dijous, situació de neu humida divendres. Dimecres a la nit va començar a nevar
per sobre de 2200 m i dijous la cota ja ha baixat a 1700 m. S’han acumulat fins a mig matí de dijous
al voltant de 10 cm, amb vent fluix de direcció variable. La neu recent s’està acumulant al damunt
d’un mantell endurit superficialment pel regel de dies enrere. Avui dijous continuarà nevant durant
tot el dia per damunt de 1600-1700 m amb vent fluix; s’esperen acumulacions totals al final del dia
d’entre 10-20 cm a 2200 m. Seran probables purgues i allaus de neu recent de mida petita en vessants
força drets (>35º) a qualsevol orientació. Les allaus difícilment tindran mida suficient per colgar una
persona, a excepció de sectors amb relleu trampa com fondalades i fons de torrents. Divendres pugen
les temperatures i lluirà el sol i seran molt probables purgues i allaus de neu humida de mida petita
a qualsevol orientació. En vessants assolellats de fort pendent seran possibles allaus de lliscaments
basals, ja que el mantell en contacte amb el terra es manté força podrit. Aquestes acostumen a caure
en vessants herbosos; eviteu sectors on es vegin esquerdes, ja que es podran desprendre en qualsevol
moment.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
Torna el temps d’hivern de cara a dissabte i diumenge, amb nevades de neu seca dissabte i vent
fort de component nord. A cotes altes es formaran plaques de neu ventada, fràgils sota colls i
carenes. Evolució del perill: EN LLEUGER ASCENS, especialment diumenge a l’Aran-Franja Nord de
la Pallaresa.
El proper butlletí s'emetrà el dia 29/04/2016
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 29/04/2016

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

Vàlid fins: 30/04/2016

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 30/04/2016
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2).

Pallaresa

MODERAT (2).

Distribució del mantell nival
La neu que s’havia acumulat ahir matí a uns 1700 m ha desaparegut ràpidament. Avui divendres podeu
començar a trobar neu al terra per sobre dels 1800 m a l’Aran i dels 1900 m a la resta de sectors. En
general el mantell és esquiable uns 100 m per sobre de les cotes indicades; a grans trets en vessants
nord per damunt de 1900-2000 m i en vessants assolellats per sobre de 2200-2300 m. Els gruixos
de neu al terra varien entre 100-150 cm a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa i entre 30-110 cm a la
Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa. Els gruixos es van incrementant a cotes i altes i s’acosten
als normals per l’època.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 30/04/2016
Situació de neu humida divendres, situació de neu recent dissabte per les nevades previstes. La neu
recent de dimecres s’ha acumulat al damunt d’un mantell endurit superficialment pel regel de dies
enrere. Amb l’augment de la temperatura i el Sol d’avui divendres s’espera que caiguin purgues i allaus
de neu humida de mida petita a qualsevol orientació. En vessants assolellats de fort pendent seran
possibles allaus de lliscaments basals, ja que el mantell en contacte amb el terra es manté força podrit.
Aquestes acostumen a caure en vessants herbosos; eviteu sectors on es vegin esquerdes, ja que es
podran desprendre en qualsevol moment. De cara a dissabte s’espera un descens de la temperatura
que encrostarà la neu i farà decréixer acusadament la caiguda d’allaus de neu humida. A més, amb les
nevades previstes es preveu que torni a acumular-se neu recent que podran donar pas a una situació
d’allaus de neu recent en vessants fortament inclinats. Aquestes allaus seran en forma de purgues i se
centraran per sobre dels 2000 m a qualsevol orientació. Controleu el gruix de neu recent que s’acumuli
i eviteu circular en zones de trampa com canals i zones deprimides on la caiguda de purgues ens
poden causar danys. En el cas que el vent del nord-oest entri, s’iniciarà el procés de plaques de vent.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
La situació de fusió va clarament a la baixa però es passarà a augmentar el perill a causa del vent que
donaran pas a una situació de neu ventada amb plaques fràgils a causa del fort vent previst. Evolució
del perill: EN LLEUGER ASCENS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 30/04/2016
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 30/04/2016

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

Vàlid fins: 03/05/2016

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 03/05/2016
Aran-Franja Nord Pallaresa

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

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1).

Pallaresa

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
Un cop fosa la neu recent de dimecres-dijous, el terra s’està empolsinant novament per sobre de
1400-1500 m, fins i tot més avall al llarg del cap de setmana a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa. En
general el mantell és esquiable en vessants nord per damunt de 1900-2000 m i en vessants assolellats
per sobre de 2200-2300 m. Els gruixos de neu al terra varien entre 100-150 cm a l’Aran-Franja Nord
de la Pallaresa i entre 30-110 cm a la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa. Els gruixos es van
incrementant a cotes i altes i s’acosten als normals per l’època.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 03/05/2016
Situació favorable, excepte a cotes altes de l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa per situació de neu
ventada. Avui dissabte hi ha hagut un canvi de temps a la matinada i s’obre la porta a una situació
de nord amb nevades febles, vent fort de nord i temperatures baixes. Al vespre-nit de divendres es va
regelar el mantell en superfície; al seu damunt s’han acumulat a mig matí de dissabte entre 1-3 cm de
neu recent; al llarg del dia cauran xàfecs, probablement amb neu granulada, no s’esperen més de 5
cm com a màxim, mentre que a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa s’instal•larà la retenció de núvols i
nevades típiques de les situacions de nord; entre dissabte i diumenge poden caure fins a uns 10 cm
de neu recent. A l’Aran diumenge seran probables allaus de placa de neu ventada sota colls i carenes,
més localitzades en orientacions entre E i S a la Franja Nord de la Pallaresa, on el vent de nord serà
més fort; les allaus seran de mida petita, sense capacitat per colgar una persona. Dilluns, a la neu
ventada s’afegirà la problemàtica d’allaus de neu humida ja que s’espera un dia assolellat, disminuint
l’activitat dimarts. Controleu el gruix de neu recent que s’acumuli i eviteu circular en zones de trampa
com canals i penya-segats on la caiguda de purgues ens poden causar danys.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
Per inicis de la setmana vinent, la neu ventada deixarà de ser un problema, per donar pas a neus
humides (purgues superficials) i potser allaus de lliscament basal a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa.
Evolució del perill: EN LLEUGER ASCENS A MIG MATÍ.
El proper butlletí s'emetrà el dia 03/05/2016
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 03/05/2016

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

Vàlid fins: 04/05/2016

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 04/05/2016
Aran-Franja Nord Pallaresa

FEBLE (1).

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1).

Pallaresa

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
En temps primaveral la presència de neu al terra evoluciona molt ràpidament. La neu caiguda el cap de setmana
ja és història,; actualment trobem la neu a partir dels 1900 m a les obagues i dels 2100 m a les solanes .En
general a tots els sectors el mantell és esquiable uns 100 m més amunt de les cotes indicades: en vessants
nord per damunt de 2000 m i en vessants assolellats per sobre de 2200-2300 m. Els gruixos de neu al terra
varien entre 100-140 cm a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa i entre 30-100 cm a la Ribagorçana-Vall Fosca i a
la Pallaresa. Amb les nevades que s’han anat succeint durant la primavera els gruixos a cotes altes ja s’acosten
als normals per l’època.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 04/05/2016
Situació favorable. El cap de setmana va nevar ( entre 5-10 mm a 2500 m) amb vent fort i molt fort del nord i
una davallada de la temperatura que ens va fer recordar el fred viu. La neu ventada ha quedat de forma molt
residual, aïllada i amb poc gruix als llocs més arrecerats de les cotes més altes. Es troba damunt d’un mantell
molt endurit a causa de l’encrostament superficial. A grans trets a tots els sectors la neu és fonamentalment en
superfície neu crosta que no s’enfonsa, que durant el dia pot arribar a fondre i passar a grans de fusió i per tant
més tous. Internament s’intercalen nivells de neu molt transformada pel gel desgel també força endurits i una
base de neu relativament més tova que ens marca fusió de base sobretot a les cotes més baixes amb presència
de neu. En general el mantell es presenta estable, tot i així durant les hores de insolació poden caure purgues
de neu humida, sobretot en les hores de insolació a qualsevol orientació. Pel que fa a les petites acumulacions
de neu ventada són molt residuals amb poc gruix i no presenten inestabilitat. Es recomana una bona gestió
d’horaris, evitar les hores de més insolació, quan és més probable que caiguin les allaus de fusió. Feu atenció
al terrenys trampa on la caiguda de purgues poden tenir males conseqüències per les persones. De matinada
i al caure el dia atenció a les crostes de regel; a més del material per seguretat en allaus, no oblideu també el
material per evitar relliscades.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
De cara a dijous i divendres, s’espera que la situació vagi evolucionant a neu humida per l’augment de les
temperatures que afavorirà la caiguda de purgues per fusió del mantell. De nit i matinada hi haurà regel a causa
de la davallada de les temperatures durant la nit. Evolució del perill: ESTACIONARI
El proper butlletí s'emetrà el dia 06/05/2016
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 06/05/2016

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

Vàlid fins: 09/05/2016

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 09/05/2016
Aran-Franja Nord Pallaresa

MODERAT (2).

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2).

Pallaresa

MODERAT (2).

Distribució del mantell nival
El gruix de neu ha disminuït al llarg de la setmana, s’han fos entre 15-20 cm a 2400 m, on els
gruixos oscil•len entre 70-120 cm. El mantell és continu en vessants nord per sobre dels 2000 m i dels
2200-2300 m en orientacions sud.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 09/05/2016
Situació de lliscaments basals i de neu humida. L’última nevada va caure entre el 30 d’abril i 1 de
maig. Durant la setmana les temperatures han anat pujant i l’encrostament nocturn s’ha anat afeblint.
Divendres al dematí les temperatures han davallat força a l’apropar-se una depressió al centre de de
la península, amb mínimes al voltant dels 0ºC a 2400 m. Des de divendres és probable que hi hagi
pluges a qualsevol sector i de forma intermitent, de major importància el diumenge i dilluns, amb cota
de neu en augment, des de 2200-2400 m divendres, pujant a 2600 m, per tornar a baixar cap a dilluns
als 2000 m. La situació és de gran incertesa, però estarà dominada per vents del sud, cels ennuvolats
i temps humit. El mantell nival s’humitejarà i estovarà, tant per boires com per les pluges i plugims.
A tots els sectors seran probables allaus de neu humida de mida petita a qualsevol orientació i de
lliscament basal, algun de mida mitjana per sobre de 2200-2400 m a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa.
Es recomana controlar l’enfonsament en la neu ja que dominarà la fusió, tant pel plugims com per les
ullades de sol. Feu atenció al terrenys trampa on la caiguda de purgues i petites allaus de neu humida
poden tenir conseqüències greus per caigudes. Fixeu-vos també en l’existència d’esquerdes i fissures
en el mantell; no us hi atanseu, ja que poden donar lloc a lliscaments basals en qualsevol moment.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
Tot el cap de setmana i fins dimarts es mantindrà la mateixa situació de mantell molt humit per pluges
fins cotes altes. Evolució del perill: ESTACIONARI
El proper butlletí s'emetrà el dia 09/05/2016
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 10/05/2016

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

Vàlid fins: 13/05/2016

Hora: 13:30

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 13/05/2016
Aran-Franja Nord Pallaresa

FEBLE (1) i MODERAT (2) a cotes altes.

Ribagorçana-Vall Fosca

MODERAT (2) a partir de 2600 m i FEBLE (1) per sota.

Pallaresa

MODERAT (2) a partir de 2600 m i FEBLE (1) per sota.

Distribució del mantell nival
El gruix de neu ha disminuït molt amb les pluges tot i així la nevada d’ahir al vespre ha deixat neu a
partir dels 1900-2000 m. El mantell és continu a partir d’on es trobava la neu vella, entre els 2200-2300
m. Actualment els gruixos oscil·len entre 10 i els 100 cm a 2300 m.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 13/05/2016
Situació de lliscaments basals i de neu humida i neu nova cotes altes. Diumenge a la tarda van
començar les precipitacions intenses que han durat fins dilluns. En total s’han registrat entre 50 i 100
mm (inclús més en alguns punts) tot i així les precipitacions han sigut de pluja fins a cotes altes fins
ahir al vespre que les temperatures van baixar notablement i van deixar neu a partir dels 1900-2000m.
S’han acumulat uns 10 cm a la vessant sud i uns 2 cm a la vessant nord a 2200 m. S’ha observat
activitat de placa friable de la neu caiguda a les orientacions nord de la vessant sud. Per aquesta
setmana s’esperen precipitacions cada dia amb temperatures que han d’anar oscil·lant. La cota variarà
de 2400 a 2000 m aproximadament. Les plaques formades s’han d’anar assentant amb la humitat
però se’n poden formar de noves. Així es poden desencadenar plaques a cotes altes (a partir dels
2400-2600m) sota colls i carenes. Tampoc es poden descartar allaus de neu humida espontànies a
qualsevol orientació. En general seran de mida petita però suficient com per enterrar-nos en terrenys
trampa. En principi s’han de produir xàfecs poc importants que faran que el perill vagi disminuint al
llarg de la setmana. Es recomana controlar l’enfonsament en la neu ja que dominarà la fusió, tant pel
plugims com per les ullades de sol. Així com la possible presència de plaques sota colls i carenes.
Fixeu-vos també en l’existència d’esquerdes i fissures en el mantell; no us hi atanseu, ja que poden
donar lloc a lliscaments basals en qualsevol moment.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
A finals de setmana es mantindrà la situació de neu humida amb possibilitat d’alguns xàfecs poc
importants. Evolució del perill: ESTACIONARI o en LLEU DESCENS
El proper butlletí s'emetrà el dia 13/05/2016
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu occidental

Data: 13/05/2016

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

Vàlid fins: 17/05/2016

Hora: 12:30

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 17/05/2016
Aran-Franja Nord Pallaresa

FEBLE (1).

Ribagorçana-Vall Fosca

FEBLE (1).

Pallaresa

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
El gruix de neu ha disminuït molt al llarg de la setmana tan d’extensió com de gruix. El mantell encara
pot ser esquiable tot i que de forma bastant discontinua en general. Hi ha presència de neu a partir
dels 2200-2300 m. Actualment els gruixos oscil·len entre 10 i els 100 cm a 2300 m.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 17/05/2016
Situació favorable. Al llarg de la setmana s’han donat algunes precipitacions que han deixat neu a
partir dels 2000-2100m, els gruixos acumulats són poc destacables i han anat marxat ràpidament.
S’han observat algunes purgues i petites allaus de la neu nova humida caiguda, de forma molt puntual
i a cotes altes. El mantell ha disminuït molt al llarg de la setmana tan d’extensió com de gruix, tot i
ser encara esquiable es presenta molt discontinu a totes les orientacions. En general està molt humit i
assentat, les precipitacions i la insolació l’humitegen però a les nits serenes el regelen. Per avui i demà
s’esperen precipitacions (uns 5-10 mm) que poden deixar neu a partir dels 2200-2400m a la vessant
nord. De cara a diumenge es poden donar algunes precipitacions poc destacades a la vessant sud i
per dilluns les precipitacions han de minvar i el cel ha de quedar serè. No es poden descartar algunes
purgues o allaus petites que puguin caure de forma espontània tot i que molt localitzades a pendents
drets i cotes altes, no han d’assolir dimensions suficients com per enterrar-nos però si que podrien fernos caure. Es recomana controlar l’enfonsament en la neu per la fusió, tant pel plugims com per les
ullades de sol. Fixeu-vos també en l’existència d’esquerdes i fissures en el mantell; no us hi atanseu,
ja que poden donar lloc a lliscaments basals en qualsevol moment.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
Per la setmana que ve s’espera una situació similar d’alternança de dies serens amb precipitacions
poc importants. Evolució del perill: ESTACIONARI
El proper butlletí s'emetrà el dia 17/05/2016
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INFORMACIÓ NIVOLÒGICA
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Nota emesa el 17/05/2016

A dimarts 17 de maig de 2016 els gruixos de neu per damunt de 2400 m a la Ribagorçana-Vall Fosca
i a la Pallaresa estan per sobre de la mitjana per l’època de l’any; varien entre 50-110 cm a 2500 m. A
l’Aran- Franja Nord de la Pallaresa i al Pirineu Oriental estan per sota del que és habitual per l’època de
l’any amb gruixos a 2500 m de 100 cm a la Franja Nord de la Pallaresa, 80 cm a l’Aran i entre 40-60
cm al Pirineu Oriental. La neu a cotes mitges ha anat desapareixent però a cotes altes per sobre dels
2400-2500 m va augmentar al llarg de la setmana a causa de les precipitacions. Al Pirineu Occidental
trobem neu des dels 2100 m en vessants nord i dels 2300 m en sud i al Pirineu Oriental hi ha neu des
dels 2200 m en nord i des dels 2400 m en sud.
En general la neu durant el dia es troba transformada a fusió i es mostra humida. Internament es
conserven algunes crostes intercalades. De nit i matinada la neu s’encrosta en superfície però transforma
ràpidament a fusió a totes les orientacions. Es preveu que puguin caure purgues i petites allaus de neu
humida, especialment en moments de pluges i xàfecs previstos per dimecres que s’iniciaran en forma
de pluja fins a cotes ben altes però que aniran baixant de cota donant pas a neu recent a les cotes més
altes, prop dels cims i carenes.
Es recomana dur el material de seguretat per allaus i per relliscades en circular per terreny nevat. Cal
estar amatent a la situació meteorològica i evitar els moments de pluja i hores posteriors quan es preveu
que les allaus i purgues de neu humida es poden donar amb més probabilitat. El regel nocturn afavorirà
l’estabilització del mantell però caldrà controlar la circulació per evitar relliscades en cas de crostes molt
endurides.
Aquesta Nota Nivològica s'actualitzarà el divendres 20/05/2016
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INFORMACIÓ NIVOLÒGICA
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Nota emesa el 20/05/2016

El mantell nival va fonent dia rere dia. Tot i així, a divendres 20 de maig de 2016, els gruixos de neu
per damunt de 2400 m són superiors a la mitjana per l’època de l’any a la Ribagorçana-Vall Fosca, on
varien entre 45-100 cm a 2500 m. A la resta de sectors estan per sota del que és habitual per l’època
de l’any amb gruixos a 2500 m d’entre 80-90 cm a la Franja Nord de la Pallaresa i al voltant dels 70 cm
a l’Aran. Al Pirineu Oriental és on més ha fos la neu i ronda els 20-30 cm a les obagues a 2400 m. Pel
que fa a la distribució de la neu, Al Pirineu Occidental hi ha neu des dels 2200-2300 m en nord i des
dels 2400-2500 m en sud. Al Pirineu Oriental trobem neu des dels 2200 m en vessants nord i dels 2500
m en sud, on és molt més discontinua. Destaca pel que fa a continuïtat del mantell nival la zona de les
Canals del Cadí on hi ha neu contínua des de la base de les canals i el sector de la Ribagorçana amb
força continuïtat des dels 2200-2300 m.
La neu es presenta molt transformada, podrida, a causa del cicle fusió-regel. Durant el dia fon, s’humidifica
i s’estova però internament encara s’hi conserven crostes intercalades. De nit i matinada la neu s’encrosta
en superfície i es presenta dura i regelada a les cotes més altes. En aquestes condicions és probable que
a les hores centrals del dia puguin caure purgues i petites allaus de neu humida en pendents acumulats
sotmesos a la fusió. Aquesta activitat és més probable durant les hores de màxima insolació. Tot i així es
poden donar lliscaments a qualsevol hora sobretot a partir d’esquerdes que hi pugui haver en el mantell.
De cara a diumenge amb les precipitacions previstes que s’iniciaran amb pluja fins a cotes altes, el mantell
fondrà però prop dels cims i carenes es podrà augmentar la probabilitat d’allaus de neu humida a causa
de la humidificació del mantell. Amb la previsió de descens fort de la temperatura el diumenge i baixada de
la cota de neu, la neu antiga tendirà a encrostar-se i regelar-se i es preveu una certa millora de l’estabilitat
al final de diumenge i sobretot de cara a dilluns. En el cas que s’acumuli neu recent a cotes altes, podran
donar-se caigudes espontànies de neu recent en pendents fortament inclinats.
Cal estar amatents a les previsions meteorològiques especialment per la situació de precipitacions de
diumenge. Es recomana dur el material de seguretat per allaus i per relliscades en circular per terreny
nevat i evitar els moments de pluja i hores posteriors quan es preveu que les allaus i purgues de neu
humida es poden donar amb més probabilitat.
Aquesta Nota Nivològica s'actualitzarà el dimarts 24/05/2016
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INFORMACIÓ NIVOLÒGICA
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Nota emesa el 24/05/2016

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
2016, 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 neu humida.
En cas de nevades intenses, superiors als 40-50 centímetres en 24 hores, es recomana no sortir a
muntanya.
S'ha de dur sempre el material bàsic de seguretat: detector de víctima d'allaus, sonda i pala.

Aquesta nota nivològica s'actualitzarà quan les condicions del mantell així ho requereixin.
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