Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 10/10/2017

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

Vàlid fins: 11/10/2017

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 11/10/2017
Ter-Freser

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

Perafita-Puigpedrós

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

Vessant Nord del Cadí-Moixeró

MARCAT (3).

Prepirineu

MARCAT (3).

Distribució del mantell nival
Hi ha neu al terra per damunt de 1700-1800 m en obagues i d’uns 2000-2300 m a les solanes, on la distribució del
mantell és molt més irregular. A 2300 m en orientacions obagues el gruix és de entre 30-150 cm, i és el Vessant
Nord del Cadí-Moixeró el sector on els gruixos són més destacables. Tots els sectors es mantenen amb gruix de
neu excedentari en orientacions obagues. Evolució del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-iempresa/Serveis/Riscos-geologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 11/10/2017
El problema és per neu humida i per neu ventada, tret del Prepirineu on és per neu humida. El temps és
anticiclònic i estable a tot el Pirineu, amb inversió tèrmica i temperatures mínimes positives a totes les cotes;
altrament, l’escassetat de nuvolositat i la baixa humitat atmosfèrica permeten un intens refredament nocturn
de la neu que es repetirà els propers dies. Superficialment el mantell es troba en cicle de fusió diürna i
regel nocturn, tret de les orientacions obagues, per sobre de 2200 m on encara podem trobar neu pols. Són
probables caigudes naturals d’allaus de neu humida; en general seran de mida 1, insuficients per enterrar
una persona però amb capacitat de produir lesions o caigudes. Tindran lloc principalment durant les hores
centrals del dia, degut a la major insolació, en vessants de fort pendent orientats al sud. A tots els sectors i
orientacions, la base del mantell es troba endurida i estable, amb diversos nivells de crostes. Malgrat això, al
Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser per sobre de 2000-2200 m encara podem trobar plaques de neu ventada
de la nevada de dimecres a dijous que es poden desprendre al pas d’una persona; principalment es troben
en orientacions sud i sud-oest i seran de mida1. A més, no es descarta que per sobre de 2300 m encara
puguem trobar alguna placa de neu ventada de l’episodi del cap de setmana passat; es troben en orientacions
nord i est, i requereixen una sobrecàrrega forta com el pas d’un grup de persones per ser desencadenades,
tot i que no es descarta que una sola persona en pugui desencadenar alguna en orientacions obagues al
Vessant Nord del Cadí-Moixeró. No superaran la mida 2. En moments d’insolació cal avaluar l’humitejament
del mantell i evitar indrets de fort pendent on puguin caure purgues o petites allaus de neu humida; cal tenir
en compte que els punts foscos com roques o arbres són els punts més favorables on iniciar-se una allau de
neu humida. En circular cal evitar les sobreacumulacions de neu en les orientacions esmentades, especialment
quan detectem canvis en el gruix o la duresa del mantell o algun altre signe d’inestabilitat. Evolució setmanal
del perill d’allaus i estat del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscosgeologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
Les condicions atmosfèriques seran similars; les plaques de neu ventada s’aniran estabilitzant, mentre que el
problema de neu humida es mantindrà. Evolució del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 10/04/2017
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INFORMACIÓ NIVOLÒGICA
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Nota emesa el 06/11/2017

Dissabte al matí va començar a nevar amb cota de neu per sobre de 2400 m amb vent de component sud
i el terra va quedar enfarinat. A partir de la nit de dissabte va tornar a nevar amb una entrada de nord;
la cota de neu va baixar progressivament des de 2400 m fins a fons de vall. El vent de component nord
està bufant fort a cotes altes de l’Aran i a totes les cotes a la resta de sectors, amb torb. La nevada es
manté durant avui dilluns i desapareixerà a última hora.
Fins a mig matí de dilluns s’han acumulat entre 25-30 cm de neu seca i freda per sobre de 2200 m a l’AranFranja Nord de la Pallaresa. Els gruixos disminueixen de nord a sud; a la resta de sectors els gruixos
oscil•len al voltant de 5-10 cm, però molt irregularment degut al fort vent, a excepció del Cadí-Moixeró i
Prepirineu on el terra només ha quedat enfarinat.
Dimarts hi haurà una pausa amb cel serè, vent en descens i temperatures baixes. Durant el dia lluirà el
sol i hi pot haver purgues de neu superficial a l’humitejar-se la neu en vessants assolellats.
Dimecres arriben noves nevades amb cota de neu baixa. El mantell serà inestable allà on la neu recent
s’acumuli damunt de la capa de neu actual.
Aquesta nota nivològica s'actualitzarà quan les condicions del mantell així ho requereixin.
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Nota emesa el 09/11/2017

Situació d’una segona nevada amb vent del nord d’entre 10-15 cm a l’Aran-Franja nord de la Pallaresa,
i que s’estén feblement a la meitat nord de la Pallaresa i al límit nord del Pirineu Oriental, on han caigut
entre 1-5 cm. Es mantindrà la nevada fins al final d’avui dijous. La cota de neu remunta des d’uns 1000
m fins a uns 1300 m al final del dia.
Aquesta nevada s’acumula damunt d’un mantell continu de neu freda i pols en orientacions obagues
de l’Aran-Franja nord de la Pallaresa, mentre que als vessants assolellats ho fa sobre un mantell més
assentat i consolidat; a cotes altes ja podem trobar alguna acumulació de neu ventada sobre neu més
tova que podria desprendre al pas d’una persona. Fora d’aquest sector, el mantell està molt ventat per
acció del vent del nord, que avui dijous torna a superar els 70 km/h, i que fa que sigui molt discontinu.
A l’Aran-Franja nord de la Pallaresa els gruixos de neu al terra oscil•len entre 20-35 cm a 2300 m; a la resta
són inferiors, disminuint de nord a sud i d’oest a est. Al Prepirineu i Cadí-Moixeró no hi ha neu al terra.
Durant el cap de setmana pot continuar nevant feblement a estones a l’Aran-Franja nord de la Pallaresa,
amb cota de neu pujant.
Aquesta nota nivològica s'actualitzarà quan les condicions del mantell així ho requereixin.
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Nota emesa el 10/11/2017

Situació d’una segona nevada amb vent del nord d’entre 20-35 cm a l’Aran-Franja nord de la Pallaresa.
S’ha estès feblement a la meitat nord de la Pallaresa i de la Ribagorçana-Vall Fosca i al límit nord del
Pirineu Oriental, on han caigut entre 1-5 cm. A l’Aran-Franja nord de la Pallaresa hi ha neu al terra per
damunt de 1300-1500 m.
Aquesta nevada s’ha acumulat damunt d’un mantell continu de neu freda i pols en orientacions obagues
de l’Aran-Franja nord de la Pallaresa, mentre que als vessants assolellats ho ha fet sobre un mantell
més assentat i consolidat; a cotes altes ja podem trobar acumulacions de neu ventada que podrien
desprendre’s al pas d’una persona.
Tornarà a nevar a l’Aran-Franja nord de la Pallaresa a mesura que avanci divendres i durant el cap de
setmana, però amb cota de neu pujant a 1600-1800 m. Hi haurà nombroses purgues de neu recent i
alguna allau espontània de mida 2, suficient per colgar una persona. Fora d’aquest sector, el mantell està
molt ventat per acció del vent del nord i el mantell no és continu.
A l’Aran-Franja nord de la Pallaresa els gruixos de neu al terra oscil•len entre 40-60 cm per sobre de 2300
m; a la resta són inferiors a 10 cm, disminuint de nord a sud i d’oest a est. Al Prepirineu no hi ha neu al
terra i al vessant nord del Cadí-Moixeró el terra només està emblanquinat.
Aquesta nota nivològica s'actualitzarà quan les condicions del mantell així ho requereixin.
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Nota emesa el 13/11/2017

Neva feblement, amb fort vent i transport, a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa. Acumulacions sobre neu
encrostada.
Les nevades de la setmana passada van tenir lloc principalment a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa.
Divendres les temperatures van augmentar considerablement a tot el Pirineu, amb valors sovint positius
a 2200 m. Aquest fet, unit a les elevades humitats relatives i la presència de núvols baixos ha fet que
durant el cap de setmana el mantell s’humitegés considerablement a pràcticament totes les cotes. En
aquestes condicions, dissabte es va registrar una allau de neu humida que va afectar una pista a l’Aran.
A partir de la tarda de diumenge, les temperatures han baixat fins a situar-se al voltant de -8ºC a 2200
m; s’han format crostes de regel fins a uns 2600 m que han estabilitzat el mantell. Durant la matinada
de dilluns el fort vent ha donat lloc a transport de neu que pot haver format plaques en orientacions sudest, sud i sud-oest. No es descarta que, sota colls i carenes a les citades orientacions i a les cotes més
elevades, hi hagi alguna placa de neu ventada, formada sobre les crostes, que pugui caure al pas d’una
persona i assolir com a molt mida suficient per enterrar una persona.
A l’Aran-Franja nord de la Pallaresa els gruixos de neu al terra han minvat fins a uns 20-50 cm per sobre
de 2300 m; a la resta són irregulars i inferiors a 10 cm, disminuint de nord a sud i d’oest a est. Al Prepirineu
no hi ha neu al terra i al vessant nord del Cadí-Moixeró el terra només està emblanquinat.
Aquesta nota nivològica s'actualitzarà quan les condicions del mantell així ho requereixin.
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Nota emesa el 17/11/2017

Presència de primes acumulacions de neu ventada sobre crostes dures.
La setmana passada van tenir lloc diversos episodis de nevada que van afectar principalment a l’AranFranja Nord de la Pallaresa. Es van formar crostes de regel molt dures però primes sobre neu de baixa
duresa. Dilluns 13, sobre aquestes crostes es va acumular una prima capa de neu redistribuïda pel vent
de nord i oest.
Malgrat la neu poc cohesiva de la base del mantell, degut a la presència de les citades crostes dures
l’estabilitat del mantell és alta. Només cal estar atents a la prima capa de neu pols que reposa sobre
aquestes crostes, situada principalment a orientacions sud i est i indrets orientats al nord arrecerats de
l’acció del vent. No es descarta la caiguda d’alguna placa de neu ventada al pas d’una persona que podria
assolir com a molt mida suficient per tirar a un esquiador però difícilment d’enterrar-lo.
A l’Aran-Franja nord de la Pallaresa podem trobar neu a terra des de 1400 m en orientacions nord, tot i que
no és esquiable fins a 1800; a les orientacions sud hi ha neu a terra a partir de 1700 m, amb continuïtat
per sobre de 1900 m. En aquest sector el gruix de neu oscil•la entre 20 i 50 cm a 2200 m. A la resta de
sectors la presència de neu és més irregular i discontinua, amb gruixos que difícilment superen els 10
cm; fins i tot al Vessant Nord del Cadí-Moixeró i al Prepirineu la presència de neu al terra és testimonial.
Aquesta nota nivològica s'actualitzarà quan les condicions del mantell així ho requereixin.
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Nota emesa el 24/11/2017

Només hi ha mantell continu a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa. Hi ha crostes dures en orientacions
nord amb una mica de neu pols reciclada al damunt i a les solanes la neu està humida des de mig matí.
El temps anticiclònic que hem tingut tota la setmana ha provocat pocs canvis en el mantell respecte
al cap de setmana passat. A les orientacions nord s’ha format una mica de gebre en superfície sobre
les crostes dures, que en general trobareu ben bé fins a 2500-2600 m. Compte perquè són relliscoses,
encara que localment es trenquen; per sota hi ha neu poc densa. Els gruixos han disminuït lleugerament i
oscil•len entre 30-40 cm a les obagues, i menors als vessants assolellats, on la neu està més compactada
i humitejada, més atractiva per esquiar. Busqueu sectors poc pedregosos, ja que el gruix de neu encara
no cobreix rocs ni tarteres.
Divendres l’estabilitat del mantell anirà disminuint, ja que bufarà vent fort de sud i es podran formar plaques
de neu ventada en orientacions nord, que seran petites però es podran trencar amb facilitat al nostre
pas. El cel quedarà cobert i pot haver plugims fins a 2400 m o més; el mantell s’humitejarà i poden haver
purgues de neu humida en les obagues sobre les crostes. A la Ribagorçana-Vall Fosca i a la Pallaresa
es pot emblanquinar el terra a cotes altes.
Dissabte continuarà tapat i el vent girarà a nord-oest; es notarà un descens de la temperatura i les nevades
baixaran de cota fins a fons de vall, però seran pocs centímetres.
De moment, a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa hi ha neu al terra per sobre de 1600 m en obagues i
de 2000 m en solanes, però esquiable per sobre de 2200 m. A la resta de sectors la presència de neu
és més irregular i discontinua, amb gruixos que difícilment superen els 10 cm. Al Vessant Nord del CadíMoixeró, al Ter-Freser i al Prepirineu no hi pràcticament neu.
Aquesta nota nivològica s'actualitzarà quan les condicions del mantell així ho requereixin.
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Nota emesa el 27/11/2017

Només hi ha mantell continu a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa. Mantell encrostat en superfície, encara
que per sota estigui sec i tou. A les solanes la neu s’humitejarà una mica des de mig matí. Dimecres,
nevarà una mica de neu pols sobre les crostes amb vent de nord i temperatures en descens.
Les pujades i baixades de temperatura i la manca de nevades apreciables fan que en superfície es formin
crostes. Divendres-dissabte passat se’n va formar una de nova, ja que la temperatura va pujar divendres
(van caure algunes allaus de fons en solanes), per tornar a baixar la temperatura dissabte al passar un
front de nord. Dissabte van caure uns 5 cm de neu recent, que han estat escombrats pel vent, i el que
trobarem serà un mantell endurit per crostes.
Els gruixos es mantenen i oscil·len entre 30-40 cm a les obagues, i menors als vessants assolellats, on
la neu està més compactada i humitejada, més atractiva per esquiar. Busqueu sectors poc pedregosos,
ja que el gruix de neu encara no cobreix rocs ni tarteres.
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa hi ha neu al terra per sobre de 1600 m en obagues i de 2000 m en
solanes, però esquiable per sobre de 2200 m. A la resta de sectors la presència de neu és més irregular
i discontinua, amb gruixos que difícilment superen els 10 cm. Al Vessant Nord del Cadí-Moixeró, al TerFreser i al Prepirineu no hi pràcticament neu.
Aquesta nota nivològica s'actualitzarà quan les condicions del mantell així ho requereixin.
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Nota emesa el 01/12/2017

La nevada està incrementant el perill d’allaus a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa. A la resta, la nevada
cau damunt del terra i la situació no és problemàtica.
A l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, a migdia de divendres han caigut entre 10-15 cm de neu recent
seca i freda amb vent moderat de component nord. El gruix de neu al terra ha augmentat fins a 40-50 cm.
L’estructura del mantell és inestable. S’obren fractures amb facilitat. Les febles nevades de dies enrere
han format un nivell feble per damunt de la crosta de mitjans de novembre; per sobre del nivell feble s’estan
formant plaques toves de neu ventada, que aniran engruixint-se i estenent-se. Es troben en orientacions
NE, E, SE i S, però també es formaran en indrets poc habituals en orientacions SW. Durant tot el cap de
setmana les allaus de placa cauran amb facilitat i seran de mida 2, suficient per colgar una persona.
Ha nevat a totes les cotes, però recordeu que les cotes on hi havia mantell ja consolidat era per sobre
de 1600 m en obagues i de 2000 m en solanes. També ha nevat a la resta del Pirineu, a excepció del
Prepirineu, entre 1-10 cm, disminuint de nord a sud. La neu s’acumula directament damunt del terra i
no suposa un problema.
Dissabte continuarà nevant a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa i a l’extrem nord del Perafita-Puigpedrós
i del Ter-Freser, uns 10-15 cm més de neu recent seca i freda, però el vent serà molt fort del NE,
amb torb. Les condicions seran molt poc propícies per a qualsevol activitat a alta muntanya. Diumenge
minvarà el vent i el temps més assolellat facilitarà la caiguda de purgues de neu humida a les orientacions
assolellades i lliscaments basals a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa.
Aquesta informació s'actualitzarà quan les condicions nivològiques així ho requereixin.
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 02/12/2017

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

Vàlid fins: 04/12/2017

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 04/12/2017
Perafita-Puigpedrós

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

Vessant Nord del CadíMoixeró

FEBLE (1).

Prepirineu

FEBLE (1).

Ter-Freser

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

Distribució del mantell nival
On ha nevat ho ha fet a totes les cotes. Alterna el terra al descobert amb sobreacumulacions
de neu per efecte del vent. El mantell encara no és esquiable. http://www.icgc.cat/ca/
Administracio-i-empresa/Serveis/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 04/12/2017
Situació de neu ventada al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser. Situació favorable a la
resta. Dissabte continua nevant amb vent molt fort del nord al Perafita-Puigpedrós i al
Ter-Freser. En aquests sectors han caigut uns 5-10 cm de neu recent seca i freda
molt trencada per l’efecte del torb. La neu està caient directament damunt del terra.
No obstant, el vent està formant sobreacumulacions de neu ventada en orientacions E,
SE, S i SW que localment es podrien desprendre al pas d’una persona. Serien allaus
de mida 1, sense capacitat per colgar una persona però sí per fer-nos desequilibrar.
Diumenge minvarà el vent i el temps serà més assolellat però les petites plaques de vent
existents es mantindran inestables. http://www.icgc.cat/ca/Administracio-i-empresa/Serveis/
Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
Amb el temps anticiclònic per als propers dies, les plaques de neu ventada es mantindran
inestables a les obagues i als vessants assolellats s’aniran endurint i estabilitzant. Evolució
del perill: EN DESCENS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 04/12/2017

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
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 04/12/2017

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

Vàlid fins: 05/12/2017

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 05/12/2017
Perafita-Puigpedrós

FEBLE (1).

Vessant Nord del CadíMoixeró

FEBLE (1).

Prepirineu

FEBLE (1).

Ter-Freser

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
Només podem parlar de certa continuïtat en el mantell a zones de bosc, arrecerades del vent,
del Perafita-Puigpedrós i del Ter-Freser, on els gruixos no superen els 10 cm. Per sobre del
nivell de bosc, en aquests sectors, la presència de neu al terra està restringida a congestes
en indrets arrecerats. Al Prepirineu i al Vessant Nord del Cadí-Moixeró la presència de neu
és testimonial. Evolució del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/
Serveis/Riscos-geologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 05/12/2017
Situació de neu ventada al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser. Situació favorable a la resta.
Les nevades registrades al Perafita- Puigpedrós i al Ter-Freser entre divendres i dissabte
van anar acompanyades de fort vent de component nord i oest. El terra es troba enfarinat
i no podem parlar de mantell continu a cap cota; en canvi podem constatar l’existència
d’algunes congestes en orientacions E, SE, S i SW on es van formar sobreacumulacions de
neu ventada que podrien caure al pas d’una persona. Serien allaus de mida 1, sense capacitat
per colgar una persona però sí per fer-nos desequilibrar. Evolució setmanal del perill d’allaus i
estat del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscosgeologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
Predominarà el temps anticiclònic, amb ascens tèrmic. Les plaques de neu ventada s’aniran
estabilitzant progressivament. Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 05/12/2017

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
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 05/12/2017

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

Vàlid fins: 07/12/2017

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 07/12/2017
Perafita-Puigpedrós

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
Només podem parlar de certa continuïtat en el mantell a zones de bosc, arrecerades del vent, del
Perafita-Puigpedrós i del Ter-Freser, on els gruixos no superen els 10 cm. Per sobre del nivell de
bosc, en aquests sectors, la presència de neu al terra està restringida a congestes en indrets molt
arrecerats de l’acció del vent. Al Prepirineu i al Vessant Nord del Cadí-Moixeró la presència de neu
és testimonial. Evolució del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/
Riscos-geologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU.
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 07/12/2017
La situació és favorable a tots els sectors. Les nevades registrades al Perafita-Puigpedrós i al
Ter-Freser entre divendres i dissabte van anar acompanyades de fort vent de component nord i
oest que va redistribuir la neu. Podem trobar algunes congestes, en orientacions E, SE, S i SW
on es van formar sobreacumulacions de neu que podrien caure al pas d’una persona; tampoc es
descarten caigudes de boles o purgues de neu humida. En tots dos casos serien allaus de mida
1, sense capacitat per colgar una persona però sí per fer-nos desequilibrar. Al Vessant Nord del
Cadí-Moixeró i al Prepirineu el mantell és insuficient. Evolució setmanal del perill d’allaus i estat
del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologics-igeotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
De cara a divendres i dissabte podrien tenir lloc algunes nevades poc quantioses, principalment al TerFreser i al Perafita-Puigpedrós. Evolució del perill: ESTACIONARI o EN LLEUGER AUGMENT.
El proper butlletí s'emetrà el dia 07/12/2017

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
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 07/12/2017

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

Vàlid fins: 09/12/2017

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 09/12/2017
Perafita-Puigpedrós

FEBLE (1).

Ter-Freser

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
Només podem parlar de certa continuïtat en el mantell a zones de bosc, arrecerades del vent, del
Perafita-Puigpedrós i del Ter-Freser, on els gruixos no superen els 10 cm. Per sobre del nivell de
bosc, en aquests sectors, la presència de neu al terra està restringida a congestes en indrets molt
arrecerats de l’acció del vent. Al Prepirineu i al Vessant Nord del Cadí-Moixeró la presència de neu
és testimonial. Evolució del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/
Riscos-geologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 09/12/2017
La situació és favorable a tots els sectors, però al llarg de divendres passarà a neu ventada al
Ter-Freser i al Perafita-Puigpedrós. Les nevades registrades al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser
entre divendres i dissabte van anar acompanyades de fort vent de component nord i oest que va
redistribuir la neu. Podem trobar algunes congestes, en orientacions E, SE, S i SW on es van formar
sobreacumulacions de neu que podrien caure al pas d’una persona; tampoc es descarten caigudes
de boles o purgues de neu humida. En tots dos casos serien allaus de mida 1, sense capacitat per
colgar una persona però sí per fer-nos desequilibrar. Actualment, al Vessant Nord del Cadí-Moixeró
i al Prepirineu el mantell és insuficient. Entre divendres i dissabte arribarà un front fred amb nevades
i vent moderat de l’oest i el nord. Afectarà principalment al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser i es
recolliran fins a 10 cm de neu que serà redistribuïda pel vent; la neu caurà directament sobre el
terra a molts indrets, però en congestes i zones arrecerades del vent on hi hagi mantell preexistent
es podran formar petites sobreacumulacions. No es descarten caigudes d’allaus de neu ventada
al pas d’una persona, de mida insuficient per enterrar a una persona. Evolució setmanal del perill
d’allaus i estat del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscosgeologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
L’escàs mantell existent al Pirineu Oriental s’humitejarà fortament degut al pas d’un front càlid amb
pluges fins a cotes molt elevades. Evolució del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 09/12/2017

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
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 09/12/2017

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

Vàlid fins: 11/12/2017

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 11/12/2017
Perafita-Puigpedrós

FEBLE (1).

Ter-Freser

FEBLE (1).

Vessant Nord del CadíMoixeró

FEBLE (1).

Prepirineu

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
Només podem parlar de certa continuïtat en el mantell a zones de bosc, arrecerades del vent, del
Perafita-Puigpedrós i del Ter-Freser, on els gruixos no superen els 10 cm. Per sobre del nivell de
bosc, en aquests sectors, la presència de neu al terra està restringida a congestes en indrets molt
arrecerats de l’acció del vent. Al Prepirineu i al Vessant Nord del Cadí-Moixeró la presència de neu
és testimonial. Evolució del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/
Riscos-geologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 11/12/2017
A tots els sectors la situació és favorable, però passarà a neu ventada entre diumenge i dilluns.
El front fred de dijous i divendres no va deixar quantitats apreciables de precipitació al Pirineu
Oriental. Continuem trobant algunes congestes al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser en orientacions
E, SE, S i SW, mentre que al Vessant Nord del Cadí-Moixeró i al Prepirineu la presència de
neu al terra és testimonial. Entre dissabte i diumenge arribarà un front càlid que podria donar
lloc a pluges fins a 2400 m i donaria lloc a caiguda de boles o petites purgues naturals de neu
humida. Les nevades tornaran diumenge a la tarda amb baixada de cota i vent fort de l’oest i
sud-oest. Bona part d’aquesta neu caurà directament sobre el terra, especialment al Vessant Nord
del Cadí-Moixeró i al Prepirineu. Malgrat això, en indrets arrecerats de l’acció del vent orientats
a l’est i nord es podran formar plaques de neu ventada, susceptibles de caure al pas d’una
persona i assolir mida 1 (suficient per fer-nos caure). Evolució setmanal del perill d’allaus i estat
del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologics-igeotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
Les plaques de neu ventada tendiran a estabilitzar-se progressivament. Evolució del perill:
ESTACIONARI o EN LLEUGER DESCENS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 11/12/2017

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
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 11/12/2017

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

Vàlid fins: 12/12/2017

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 12/12/2017
Perafita-Puigpedrós

FEBLE (1).

Ter-Freser

FEBLE (1).

Vessant Nord del CadíMoixeró

FEBLE (1). MODERAT (2) a l'extrem oest per damunt de 2000
m.

Prepirineu

FEBLE (1). MODERAT (2) a l'extrem oest per damunt de 2000
m.

Distribució del mantell nival
Degut al present episodi de nevades, la neu és present per sobre de 1700 m a
tots els sectors, amb deflacions degudes a l’acció del vent de l’oest. Els gruixos
són minses i irregulars, i rarament superen els 30 cm. Evolució del gruix, consultable
a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologics-i-geotecnia/Allaus/
Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 12/12/2017
La situació és de neu ventada a tots els sectors. Només hi havia mantell preexistent
a congestes i zones de bosc del Perafita-Puigpedrós i del Ter-Freser. Entre diumenge
i dilluns un episodi de nevades i fort vent està afectant el Pirineu Oriental. Durant el
matí de dilluns la cota de neu ha baixat de 2200 a 1700 m. S’han acumulat fins a 30
cm de neu recent a l’oest del Vessant Nord del Cadí-Moixeró i del Prepirineu; el fort
vent de component oest ha redistribuït la neu i ha format plaques de neu ventada en
orientacions nord-est, est i sud-est, que podrien caure al pas d’una persona i assolir,
com a molt, mida 2 (suficient per enterrar una persona). A la resta del Pirineu Oriental,
les nevades han estat menys quantioses, i les allaus són menys probables i només
podrien assolir mida 1 (suficient per fer-nos caure). Evolució setmanal del perill d’allaus i
estat del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscosgeologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
Les plaques de neu ventada tendiran a estabilitzar-se progressivament. Evolució del perill:
ESTACIONARI o EN LLEUGER DESCENS
El proper butlletí s'emetrà el dia 12/12/2017

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
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 12/12/2017

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

Vàlid fins: 13/12/2017

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 13/12/2017
Perafita-Puigpedrós

FEBLE (1). MODERAT (2) a l'extrem oest per damunt de 2200 m.

Ter-Freser

FEBLE (1).

Vessant Nord del CadíMoixeró

FEBLE (1).

Prepirineu

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
Degut al present episodi de nevades, la neu és present per sobre de 1700 m a tots els sectors,
amb deflacions degudes a l’acció del vent de l’oest. Els gruixos són minses i irregulars, i rarament
superen els 30 cm. Evolució del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/
Serveis/Riscos-geologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 13/12/2017
La situació és de neu ventada a tots els sectors. Només hi havia mantell preexistent a congestes i
zones de bosc del Perafita-Puigpedrós i del Ter-Freser. Entre diumenge i dilluns un episodi de nevades
i fort vent de l’oest i del sud ha afectat el Pirineu Oriental, especialment la part més sud i oest del Pirineu
Oriental, és a dir Prepirineu i Cadí-Moixeró. La nevada va caure per sobre de 2200 m, baixant al final
a 1700 m. Avui dimarts cauen xàfecs de neu fins a 1000 m amb neu granulada al Ter-Freser. S’han
acumulat fins a 30 cm de neu recent a l’oest del Vessant Nord del Cadí-Moixeró i del Prepirineu per
damunt de 2200-2300 m; el fort vent de component oest ha redistribuït la neu i ha format plaques de
neu ventada en orientacions nord-est, est i sud-est, que podrien caure al pas d’una persona i assolir,
com a molt, mida 2 (suficient per enterrar una persona). Han quedat tapades per una fina capa de
neu recent. A la resta del Pirineu Oriental, les nevades han estat menys quantioses, i les allaus són
menys probables i només podrien assolir mida 1 (suficient per fer-nos caure). Evolució setmanal del
perill d’allaus i estat del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/
Riscos-geologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
Les plaques de neu ventada tendiran a estabilitzar-se progressivament. Evolució del perill:
ESTACIONARI o EN LLEUGER DESCENS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 13/12/2017

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
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 13/12/2017

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

Vàlid fins: 14/12/2017

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 14/12/2017
Perafita-Puigpedrós

FEBLE (1). MODERAT (2) a l'extrem oest per damunt de 2200 m.

Ter-Freser

FEBLE (1).

Vessant Nord del CadíMoixeró

FEBLE (1).

Prepirineu

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
La neu és present per sobre de 1700 m a tots els sectors, amb deflacions degudes a
l’acció del vent de l’oest. Els gruixos són minsos i irregulars, i rarament superen els 30
cm. Evolució del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscosgeologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 14/12/2017
La situació és de neu ventada a tots els sectors. Només hi havia mantell preexistent a congestes
i zones de bosc del Perafita-Puigpedrós i del Ter-Freser. Entre diumenge i dilluns un episodi de
nevades i fort vent de l’oest i del sud va afectar el Pirineu Oriental, especialment la part més sud
i oest del Pirineu Oriental, és a dir Prepirineu i Cadí-Moixeró. La nevada va caure per sobre de
2200 m, baixant al final a 1700 m. El dimarts van caure xàfecs de neu fins a 1000 m amb neu
granulada al Ter-Freser. Hi ha acumulacions de fins a 30 cm de neu recent a l’oest del Vessant
Nord del Cadí-Moixeró i del Prepirineu per damunt de 2200-2300 m; el fort vent de component
oest de dilluns va redistribuït la neu en forma de plaques de neu ventada en orientacions nord-est,
est i sud-est, que podrien caure al pas d’una persona i assolir, com a molt, mida 2 (suficient per
enterrar una persona). Localment poden haver quedat tapades per una fina capa de neu recent.
A la resta del Pirineu Oriental, les nevades van ser menys quantioses, i les allaus són menys
probables i només podrien assolir mida 1 (suficient per fer-nos caure). Evolució setmanal del perill
d’allaus i estat del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscosgeologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
Les plaques de neu ventada tendiran a estabilitzar-se progressivament. Evolució del perill:
ESTACIONARI
El proper butlletí s'emetrà el dia 14/12/2017

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
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 14/12/2017

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

Vàlid fins: 15/12/2017

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 15/12/2017
Perafita-Puigpedrós

FEBLE (1).

Ter-Freser

FEBLE (1).

Vessant Nord del CadíMoixeró

FEBLE (1).

Prepirineu

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
La neu és present per sobre de 1700 m a tots els sectors, amb deflacions degudes a l’acció del
vent de l’oest. Els gruixos són minses i irregulars, i rarament superen els 20 cm. Evolució del
gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologics-igeotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 15/12/2017
La situació és de neu ventada a tots els sectors. Entre diumenge i dilluns un episodi de nevades
i fort vent de l’oest i del sud va afectar el Pirineu Oriental, especialment la part més sud i oest
del Pirineu Oriental, és a dir Prepirineu i Cadí-Moixeró. El dimarts van caure xàfecs de neu
fins a 1000 m amb neu granulada al Ter-Freser. Hi ha acumulacions de fins a 30 cm de neu
recent a l’oest del Vessant Nord del Cadí-Moixeró i del Prepirineu per damunt de 2200-2300
m; el fort vent de component oest de dilluns va redistribuir la neu en forma de plaques de
neu ventada en orientacions nord-est, est i sud-est, que podrien caure al pas d’una persona i
assolir en general mida 1 (insuficient per tapar un esquiador, però amb capacitat per fer-nos
caure). A la resta del Pirineu Oriental, les nevades van ser menys quantioses, i les allaus són
menys probables. Localment poden haver quedat tapades per una fina capa de neu recent.
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
Les plaques de neu ventada tendiran a estabilitzar-se progressivament. Evolució del perill:
ESTACIONARI o EN LLEUGER DESCENS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 15/12/2017
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 15/12/2017

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

Vàlid fins: 16/12/2017

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 16/12/2017
Perafita-Puigpedrós

FEBLE (1).

Ter-Freser

FEBLE (1).

Vessant Nord del CadíMoixeró

FEBLE (1).

Prepirineu

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
La neu és present per sobre de 1700 m a tots els sectors, amb deflacions degudes a l’acció
del vent de l’oest. Els gruixos són minsos i irregulars, i rarament superen els 20-25 cm.
Evolució del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscosgeologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 16/12/2017
La situació és de neu ventada a tots els sectors. Les nevades febles que s’han iniciat
avui pel nord, estan deixant una fina capa de neu recent a l’extrem nord de la PerafitaPuigpedrós i del Ter-Freser. Al Cadí i al Prepirineu dijous va caure alguns xàfecs que o
bé van caure damunt del terra o bé van humitejar la neu però que amb la davallada de
la temperatura per la nit s’haurà encrostat. Hi ha plaques de vent minses en sectors molt
arrecerats de tots els sectors. Aquestes plaques poden mostrar-se fràgils a les cotes més
altes però no tenen prou mida per enterrar una persona. El vent fort previst escombrarà la
escassa neu existent. Tot i així cal fer atenció a les acumulacions que hi pugui haver en
cotes altes i terreny propici a la caiguda d’allaus (superiors a 35º i relleu convex) ja hi ha la
possibilitat de fer-les caure al sol pas d’una persona. Evolució setmanal del perill d’allaus i
estat del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscosgeologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
El fort vent escombrarà la neu reduint la presència de plaques en llocs exposats al vent
Evolució del perill: ESTACIONARI
El proper butlletí s'emetrà el dia 16/12/2017
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 16/12/2017

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

Vàlid fins: 18/12/2017

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 18/12/2017
Perafita-Puigpedrós

FEBLE (1).

Ter-Freser

FEBLE (1).

Vessant Nord del CadíMoixeró

FEBLE (1).

Prepirineu

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
La neu és present per sobre de 1200 m a tots els sectors, amb deflacions degudes a l’acció
del vent de l’oest i del nord. Els gruixos són minsos i irregulars, i rarament superen els 20-30
cm. Evolució del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscosgeologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 18/12/2017
La situació és de neu ventada a tots els sectors. Les nevades que es van iniciar ahir, han deixat
gruixos poc destacables, en genral per sota dels 5 cm i acompanyats de vent de componet oest
i nord. La situació ha canviat poc respecte els darrers dies. Hi ha plaques de vent minses en
sectors molt arrecerats de tots els sectors. Aquestes plaques poden mostrar-se fràgils a les cotes
més altes però no tenen prou mida per enterrar una persona. Continuarà de cara a diumenge
el vent que escombrarà la escassa neu existent. Tot i així cal fer atenció a les acumulacions
que hi pugui haver en cotes altes i terreny propici a la caiguda d’allaus (superiors a 35º i relleu
convex) ja hi ha la possibilitat de fer-les caure al sol pas d’una persona. Evolució setmanal del perill
d’allaus i estat del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscosgeologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
No es preveuen canvis per diumenge pel que fa al mantell nival escàs que actualment hi ha. De cara
a dilluns caldrà veure si les nevades previstes afecten amb entitat suficient al Pirineu Oriental per tal
que produeixin canvis en aquesta regió. Evolució del perill: ESTACIONARI
El proper butlletí s'emetrà el dia 16/12/2017

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

- 20 / 138 -

1 /1

Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 18/12/2017

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

Vàlid fins: 19/12/2017

Hora: 12:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 19/12/2017
Perafita-Puigpedrós

FEBLE (1).

Ter-Freser

FEBLE (1).

Vessant Nord del CadíMoixeró

FEBLE (1).

Prepirineu

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
La neu és present per sobre dels 1600 m en orientacions nord i dels 1700 m en sud. A cims i
crestes i sectors ben exposats a l’acció del vent, apareixen deflacions a tots els sectors. Les zones
amb menor innivació són la meitat est del Prepirineu i del Vessant Nord del Cadí-Moixeró, on el
mantell no és esquiable a cap cota. En general, els gruixos són minsos i rarament superen els 20-30
cm. Evolució del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscosgeologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 19/12/2017
La situació és de neu ventada i de capes febles persistents a tots els sectors. Els diferents episodis
de precipitació dels darrers dies han deixat acumulacions molt minses al Pirineu Oriental. Actualment
hi ha plaques de neu ventada molt primes en sectors molt arrecerats de tots els sectors. Cal destacar
que a la neu antiga hi ha nivells de capes febles persistents en forma de facetes. Amb tot, no es
descarten caigudes d’allaus de mida 1 (insuficients per enterrar a una persona però si per desequilibrarnos) preferiblement a orientacions sud i est. Cal fer atenció a les acumulacions que hi pugui haver
en cotes altes i terreny propici a la caiguda d’allaus (superiors a 35º i relleu convex) ja hi ha la
possibilitat de fer-les caure al sol pas d’una persona. Les nevades previstes per dilluns podran formar
plaques de neu ventada de dimensions molt petites sobre les ja existents. Evolució setmanal del perill
d’allaus i estat del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscosgeologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
Dimecres, a l’extrem nord del Ter-Freser i del Perafita-Puigpedrós podran tenir lloc nevades poc
quantioses amb fort vent; no afectaran substancialment l’estabilitat del mantell antic. Evolució del perill:
ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 19/12/2017
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 19/12/2017

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

Vàlid fins: 20/12/2017

Hora: 12:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 20/12/2017
Perafita-Puigpedrós

MODERAT (2) per sobre de 2000 m; FEBLE (1) a la resta.

Ter-Freser

FEBLE (1).

Vessant Nord del CadíMoixeró

FEBLE (1).

Prepirineu

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
Tot i que hi ha neu al terra a partir d’uns 1000 m, el mantell no presenta certa continuïtat
fins als 1600 m en orientacions nord i dels 1700 m en sud. A cims i crestes i sectors ben
exposats a l’acció del vent, apareixen deflacions a tots els sectors. Les zones amb menor
innivació són la meitat est del Prepirineu i del Vessant Nord del Cadí-Moixeró, on el mantell
no és esquiable a cap cota. En general, els gruixos són minsos i rarament superen els 20-30
cm. Evolució del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscosgeologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 20/12/2017
La situació és de neu ventada i de capes febles persistents a tots els sectors. Dilluns va tenir lloc
un nou episodi de nevades; les acumulacions han arribat fins a 20 cm a cotes altes del PerafitaPuigpedrós, i entre 5 i 15 cm a la resta de sectors. L’intens vent de component nord ha donat lloc a
transport i ha format plaques de neu ventada, principalment en vessants sud i est. Cal destacar que
a la neu antiga hi ha nivells de capes febles persistents en forma de facetes. Al Perafita-Puigpedrós
són probables caigudes d’allaus de neu ventada al pas d’una persona, que afectaran amb més
probabilitat les orientacions sud i est per damunt de 2000 m i assoliran, com a molt, mida suficient
per enterrar una persona. A la resta de cotes i de sectors les caigudes són menys probables i les
plaques tenen menor mida. Cal fer atenció a les acumulacions que hi pugui haver en cotes altes
i terreny propici a la caiguda d’allaus (superiors a 35º i relleu convex). Evolució setmanal del perill
d’allaus i estat del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscosgeologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
L’ascens gradual de temperatures contribuirà a assentar les plaques de neu ventada. Evolució del
perill: ESTACIONARI o EN LLEUGER DESCENS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 20/12/2017
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 20/12/2017

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

Vàlid fins: 21/12/2017

Hora: 12:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 21/12/2017
Perafita-Puigpedrós

MODERAT (2) per sobre de 2000 m; FEBLE (1) a la resta.

Ter-Freser

MODERAT (2) per sobre de 2000 m; FEBLE (1) a la resta.

Vessant Nord del CadíMoixeró

FEBLE (1).

Prepirineu

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
Tot i que hi ha neu al terra a pràcticament fins a fons de vall, el mantell no presenta certa
continuïtat fins als 1600 m en orientacions nord i dels 1700 m en sud. A cims i crestes i sectors
ben exposats a l’acció del vent, apareixen deflacions a tots els sectors. Les zones amb menor
innivació són la meitat est del Prepirineu i del Vessant Nord del Cadí-Moixeró, on el mantell
no és esquiable a cap cota. En general, els gruixos són minsos i rarament superen els 20-30
cm. Evolució del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscosgeologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 21/12/2017
La situació és de neu ventada i de capes febles persistents a tots els sectors. Dilluns va tenir
lloc un episodi de nevades; les acumulacions han arribat fins a 20 cm a cotes altes del PerafitaPuigpedrós, i entre 5 i 15 cm a la resta de sectors. Cal destacar que a la neu antiga hi ha
nivells de capes febles persistents en forma de facetes. El fort vent de nord i nord-est registrat
dimecres està donant lloc a transport de la neu per sobre de 2000 m sobretot al Ter-Freser i al
Perafita-Puigpedrós. Per sota d’aquesta cota el mantell s’està humitejant superficialment. Al PerafitaPuigpedrós i al Ter-Freser són probables caigudes d’allaus de neu ventada al pas d’una persona,
que afectaran amb més probabilitat les orientacions sud-oest, sud i sud-est per damunt de 2000 m
i assoliran, com a molt, mida suficient per enterrar una persona al Perafita-Puigpedrós. A la resta
de cotes i de sectors les caigudes són menys probables i les plaques tenen menor mida. Cal fer
atenció a les acumulacions que hi pugui haver en cotes altes i terreny propici a la caiguda d’allaus
(superiors a 35º i relleu convex). No es descarta alguna purga de neu humida a qualsevol orientació
per sota de 2000 m a indrets amb suficient inclinació. Evolució setmanal del perill d’allaus i estat
del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologics-igeotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
Les plaques de neu ventada tendiran a assentar-se progressivament. Evolució del perill:
ESTACIONARI o EN LLEUGER DESCENS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 21/12/2017
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 21/12/2017

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

Vàlid fins: 22/12/2017

Hora: 12:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 22/12/2017
Perafita-Puigpedrós

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

Ter-Freser

MODERAT (2) per sobre de 2100 m. FEBLE (1) a la resta.

Vessant Nord del Cadí-Moixeró

FEBLE (1).

Prepirineu

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
Tot i que hi ha neu al terra a pràcticament fins a fons de vall, el mantell no presenta certa continuïtat fins als
1600 m en orientacions nord i dels 1700 m en sud. A cims i crestes i sectors ben exposats a l’acció del vent,
apareixen deflacions a tots els sectors. Les zones amb menor innivació són la meitat est del Prepirineu i del
Vessant Nord del Cadí-Moixeró, on el mantell no és esquiable a cap cota. En general, els gruixos són minsos i
rarament superen els 20-30 cm. Evolució del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/
Serveis/Riscos-geologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 22/12/2017
La situació és de neu ventada i de capes febles persistents a tots els sectors. Dilluns va tenir lloc un episodi
de nevades; les acumulacions van arribar fins a 20 cm a cotes altes del Perafita-Puigpedrós, i entre 5 i 15
cm a la resta de sectors. Cal destacar que a la neu antiga hi ha nivells de capes febles persistents en forma
de facetes. Ahir dimecres va nevar per damunt de 2000-2200 m entre 5-10 cm de neu humida al PerafitaPuigpedrós i 1-2 cm al Ter-Freser. El fort vent de nord i nord-est registrat ha donat lloc a transport de neu
per sobre de 2000-2200 m sobretot al Ter-Freser i al Perafita-Puigpedrós. Per sota d’aquesta cota el mantell
s’està humitejant superficialment de dia, però a la matinada ja hi ha hagut regel. Al Perafita-Puigpedrós i al
Ter-Freser són probables caigudes d’allaus de neu ventada al pas d’una persona, que afectaran amb més
probabilitat les orientacions sud-oest, sud i sud-est per damunt de 2000 m i assoliran, com a molt, mida suficient
per enterrar una persona al Perafita-Puigpedrós. A la resta de cotes i de sectors les caigudes són menys
probables i les plaques tenen menor mida. A la matinada de dijous el mantell ja ha regelat. Cal fer atenció a les
acumulacions que hi pugui haver en cotes altes i terreny propici a la caiguda d’allaus (superiors a 35º i relleu
convex) en orientacions obagues per la presència de capes febles internes. No es descarta alguna purga de
neu humida en vessants assolellats per sota de 2000 m en indrets de fort pendent. Evolució setmanal del perill
d’allaus i estat del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologicsi-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
Les plaques de neu ventada tendiran a assentar-se progressivament. El mantell seguirà humitejant-se en
superfície. Evolució del perill: ESTACIONARI o EN LLEUGER DESCENS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 22/12/2017
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 22/12/2017

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

Vàlid fins: 23/12/2017

Hora: 12:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 23/12/2017
Perafita-Puigpedrós

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

Ter-Freser

MODERAT (2) per sobre de 2100 m. FEBLE (1) a la resta.

Vessant Nord del Cadí-Moixeró

FEBLE (1).

Prepirineu

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
Hi ha neu al terra a partir de 1600 m en orientacions nord i dels 1800 m en sud. A cims i crestes i sectors ben
exposats a l’acció del vent, apareixen deflacions a tots els sectors. Les zones amb menor innivació són la meitat
est del Prepirineu i del Vessant Nord del Cadí-Moixeró, on el mantell no és esquiable a cap cota. En general, els
gruixos són minsos i rarament superen els 20-30 cm. Hi ha neu al terra a partir de 1600 m en orientacions nord
i dels 1800 m en sud. A cims i crestes i sectors ben exposats a l’acció del vent, apareixen deflacions a tots els
sectors. Les zones amb menor innivació són la meitat est del Prepirineu i del Vessant Nord del Cadí-Moixeró,
on el mantell no és esquiable a cap cota. En general, els gruixos són minsos i rarament superen els 20-30
cm. Evolució del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologics-igeotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 23/12/2017
La situació és de neu ventada i de capes febles persistents a tots els sectors. Dilluns va tenir lloc un episodi
de nevades; les acumulacions van arribar fins a 20 cm a cotes altes del Perafita-Puigpedrós, i entre 5 i 15 cm
a la resta de sectors. Cal destacar que a la neu antiga hi ha nivells de capes febles persistents en forma de
facetes. Dimecres va nevar per damunt de 2000-2200 m entre 5-10 cm de neu humida al Perafita-Puigpedrós
i 1-2 cm al Ter-Freser, amb transport deguda al vent del nord per damunt de 2000-2200 m sobretot al TerFreser i al Perafita-Puigpedrós. El regel superficial dels dos últims dies ha endurit superficialment el mantell.
Al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser no es descarten caigudes d’allaus de neu ventada al pas d’una persona,
que afectaran amb més probabilitat les orientacions sud-oest, sud i sud-est per damunt de 2000 m i assoliran,
com a molt, mida suficient per enterrar una persona al Perafita-Puigpedrós. A la resta de cotes i de sectors
les caigudes són menys probables i les plaques tenen menor mida. No es descarta alguna purga de neu
humida en vessants assolellats per sota de 2000 m en indrets de fort pendent. Evolució setmanal del perill
d’allaus i estat del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologicsi-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
Les plaques de neu ventada continuaran assentant-se progressivament. Evolució del perill: ESTACIONARI o
EN LLEUGER DESCENS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 23/12/2017
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 23/12/2017

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

Vàlid fins: 27/12/2017

Hora: 15:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 27/12/2017
Perafita-Puigpedrós

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

Ter-Freser

FEBLE (1).

Vessant Nord del CadíMoixeró

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

Prepirineu

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
Hi ha neu al terra a partir de 1600 m en orientacions nord i dels 1800 m en sud. A cims i crestes i
sectors ben exposats a l’acció del vent, apareixen deflacions a tots els sectors. On el mantell és més
discontinu i poc esquiable és al Ter-Freser. En general, els gruixos són minsos i rarament superen
els 20-30 cm. Evolució del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/
Riscos-geologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 27/12/2017
La situació és de capes febles persistents a tots els sectors. Al nord del Perafita-Puigpedrós, després
de l’humitejament superficial per boires i plugims enregistrat fins dijous, més el cel seré de les
darreres matinades, han fet que el mantell es mostra endurit i regelat a pràcticament totes les
cotes i orientacions. La crosta és vidriosa i molt lliscant, ben bé fins els 2400 m. En orientació sud
s’estova lleugerament durant el dia, però a les obagues és molt relliscosa i perillosa. No oblideu els
grampons, piolet i casc. No es descarta a cotes altes alguna allau de placa al pas d’una persona
en vessants ben drets i obacs, on no trobeu la crosta superficial, degut a la presència de les capes
febles que s’han format durant tot el desembre; poden assolir mida petita (2), suficient per colgar
una persona. La situació descrita de capes febles persistents afecta també al vessant nord del
Cadí-Moixeró i al Prepirineu, però la mida de les allaus seria més petita, mida 1, difícilment amb
capacitat de colgar una persona, però sí de desequilibrar-la; compte doncs amb terrenys trampa en
vessants obacs força drets, on és més fàcil provocar aquestes allaus. Evolució setmanal del perill
d’allaus i estat del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscosgeologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
Es mantindrà la possibilitat d'alguna allau de placa en vessants ben obacs al pas d'una persona.
Aquesta situació es perllonga fins el dia de Nadal inclòs. Després hi pot haver un lleuger augment del
perill d'allaus per nevades febles amb vent de l'W i N. Evolució del perill: ESTACIONARI FINS EL DIA
25; EN LLEUGER AUGMENT A PARTIR DEL DIA 26
El proper butlletí s'emetrà el dia 27/12/2017
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 27/12/2017

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

Vàlid fins: 28/12/2017

Hora: 15:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 28/12/2017
Perafita-Puigpedrós

MODERAT (2).

Ter-Freser

MODERAT (2).

Vessant Nord del CadíMoixeró

FEBLE (1).

Prepirineu

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
La present nevada ha deixat neu a terra fins a fons de vall amb gruixos poc destacables. Podem parlar
de certa continuïtat per damunt de 1700 m en orientacions nord i de 1800 m en sud. A cims i crestes i
sectors ben exposats a l’acció del vent, apareixen deflacions a tots els sectors. On el mantell és més
discontinu i poc esquiable és al Ter-Freser. En general, els gruixos són minsos i rarament superen
els 20-30 cm. Evolució del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/
Riscos-geologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 28/12/2017
La situació és de neu ventada a tots els sectors. Actualment hi ha un episodi de nevades que afecta
a tot el Pirineu Oriental i ha deixat gruixos de fins a 10 cm de neu recent. Aquesta nevada va
acompanyada de fort vent de nord i nord-oest que està redistribuint la neu, freda i transportable,
i donant lloc a acumulacions a orientacions sud i est. El mantell antic es mostra endurit i regelat,
i les capes febles persistents de dies anteriors, inactives. Les actuals nevades cauen sobre un
mantell irregular, amb deflacions i discontinuïtats a tots els sectors. Amb les acumulacions previstes
són probables caigudes d’allaus de neu ventada al pas d’una persona al Perafita-Puigpedrós i al
Ter-Freser, principalment en orientacions sud i est, de mida insuficient per cobrir una persona. Al
Prepirineu i al Vessant Nord del Cadí-Moixeró, les plaques de neu ventada seran molt petites i
la seva distribució més local, donada l’escassetat del mantell antic. Evolució setmanal del perill
d’allaus i estat del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscosgeologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
Al Ter-Freser i al Perafita-Puigpedrós podran continuar les nevades amb fort vent, però amb
acumulacions molt escadusseres que no comprometran l’estabilitat del mantell antic. Evolució del
perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 28/12/2017
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 28/12/2017

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

Vàlid fins: 29/12/2017

Hora: 15:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 29/12/2017
Perafita-Puigpedrós

MODERAT (2).

Ter-Freser

MODERAT (2).

Vessant Nord del CadíMoixeró

FEBLE (1).

Prepirineu

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
Hi ha neu a terra fins a fons de vall amb gruixos poc destacables. Podem parlar de certa continuïtat
per damunt de 1700 m en orientacions nord i de 1800 m en sud. A cims i crestes i sectors ben
exposats a l’acció del vent, apareixen deflacions a tots els sectors. Al Perafita-Puigpedrós, els gruixos
a 2200 m oscil•len entre 20 i 50 cm, mentre que a la resta de sectors rarament superen els 30
cm. Evolució del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscosgeologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 29/12/2017
La situació és de neu ventada a tots els sectors. L’episodi de nevades de dimecres i matinada
de dijous ha deixat acumulacions de 10-25 cm de neu al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser, i
entre 5 i 10 cm a la resta de sectors. Aquesta nevada ha anat acompanyada de fort vent de nord
i nord-oest de fins a 100 km/h. El mantell antic només presentava certa continuïtat al PerafitaPuigpedrós i, a zones boscoses o protegides del vent de la resta de sectors i es trobava estable
i endurit. La neu nova ha format plaques de neu ventada a diferents orientacions, sobretot est
i sud; seran susceptibles a caure al pas d’una persona i podran assolir mida 2 (suficient per
enterrar a una persona) al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser, i mida 1 (suficient per fer-nos caure
i produir lesions però no per enterrar-nos) a la resta de sectors. Amb l’ascens de temperatures i
les possibles precipitacions amb cota 2000 m de demà el mantell s’humitejarà per sota de 2200 m
i podran tenir lloc purgues de neu humida en indrets de fort pendent. Evolució setmanal del perill
d’allaus i estat del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscosgeologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
Les plaques de neu ventada s’aniran estabilitzant progressivament. Evolució del perill: ESTACIONARI
o EN LLEUGER DESCENS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 29/12/2017
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 29/12/2017

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

Vàlid fins: 30/12/2017

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 30/12/2017
Perafita-Puigpedrós

MODERAT (2).

Ter-Freser

MODERAT (2).

Vessant Nord del CadíMoixeró

FEBLE (1).

Prepirineu

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
Hi ha neu a terra fins a fons de vall amb gruixos poc destacables. Podem parlar de certa continuïtat
per damunt de 1700 m en orientacions nord i de 1800 m en sud. A cims i crestes i sectors ben
exposats a l’acció del vent, apareixen deflacions a tots els sectors. Al Perafita-Puigpedrós, els gruixos
a 2200 m oscil•len entre 20 i 60 cm, mentre que a la resta de sectors rarament superen els 30
cm. Evolució del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscosgeologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 30/12/2017
La situació és de neu ventada i de neu humida a tots els sectors. L’actual episodi de nevades es
va iniciar dimecres i continua, en forma dispersa durant el matí de divendres. Les acumulacions
han oscil•lat entre 15-30 cm de neu al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser, i entre 5 i 15 cm a
la resta de sectors. Aquesta nevada ha anat acompanyada de fort vent de nord i nord-oest de
fins a 100 km/h. El mantell antic només presentava certa continuïtat al Perafita-Puigpedrós i, a
zones boscoses o protegides del vent de la resta de sectors i es trobava estable i endurit. La
neu nova ha format plaques de neu ventada a diferents orientacions, sobretot est i sud; seran
susceptibles a caure al pas d’una persona i podran assolir mida 2 (suficient per enterrar a una
persona) al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser, i mida 1 (suficient per fer-nos caure i produir lesions
però no per enterrar-nos) a la resta de sectors. Amb l’ascens de temperatures i les possibles
precipitacions amb cota 2000 m de demà el mantell s’humitejarà per sota de 2200 m i podran
tenir lloc allaus de neu humida de fins a mida 2 al Perafita-Puigpedrós i de mida 1 a la resta
de sectors; podran afectar totes les orientacions. Evolució setmanal del perill d’allaus i estat
del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologics-igeotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
El fort increment de temperatura previst farà que el problema de neu humida es mantingui vigent.
Caldrà estar pendents del refredament matinal de la neu. Evolució del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 30/12/2017
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 30/12/2017

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

Vàlid fins: 02/01/2018

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 02/01/2018
Perafita-Puigpedrós

MODERAT (2).

Ter-Freser

MODERAT (2).

Vessant Nord del CadíMoixeró

FEBLE (1).

Prepirineu

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
Podem trobar neu a terra pràcticament fins a fons de vall per les nevades recents, però no podem
parlar de certa continuïtat fins als 1700 m en orientacions nord i de 1800 m en sud. A cims i crestes i
sectors ben exposats a l’acció del vent, apareixen deflacions a tots els sectors. Al Perafita-Puigpedrós,
els gruixos a 2200 m oscil•len entre 20 i 60 cm, mentre que a la resta de sectors rarament superen els
30 cm. Evolució del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscosgeologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 02/01/2018
La situació és de neu ventada i de neu humida a tots els sectors. Entre dimecres i divendres s’han
succeït les nevades al Pirineu Oriental. Les acumulacions han oscil•lat entre 20-35 cm de neu al
Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser, i entre 5 i 20 cm a la resta de sectors. Aquesta nevada ha anat
acompanyada de fort vent de nord i nord-oest de fins a 100 km/h. Entre divendres i dissabte el mantell
s’ha humitejat superficialment, i aquest procés continuarà la jornada de diumenge. Així, tenim neu
densa i humida que descansa sobre neu tova i poc cohesiva, fet que infereix una estructura inestable al
mantell; els gruixos implicats no donarien lloc a allaus de mida superior a 2 (suficient per enterrar a una
persona) al Perafita-Puigpedrós, i mida 1 (suficient per tirar-nos però no per enterrar-nos) a la resta de
sectors. Seran susceptibles a caure al pas d’un esquiador. També són probables allaus de neu humida,
més probables durant les hores de màxima insolació i a vessants drets orientats al sud, que podrien ser
de mida 2 al Perafita-Puigpedrós i de mida 1 a la resta. Entre el vespre de diumenge i dilluns, amb el
descens tèrmic i la menor insolació, la probabilitat d’allaus de neu humida minvarà. Evolució setmanal
del perill d’allaus i estat del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/
Serveis/Riscos-geologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
Consulteu: http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
Dimarts, amb l’arribada d’un front càlid, es podria intensificar l’activitat d’allaus de neu humida. Evolució
del perill: ESTACIONARI o EN LLEUGER AUGMENT.
El proper butlletí s'emetrà el dia 02/01/2018
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 02/01/2018

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

Vàlid fins: 03/01/2018

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 03/01/2018
Perafita-Puigpedrós

MODERAT (2).

Ter-Freser

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

Vessant Nord del Cadí-Moixeró

FEBLE (1).

Prepirineu

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
Podem trobar neu a terra pràcticament fins a fons de vall per les nevades recents, però no podem parlar de
certa continuïtat fins als 1700 m en orientacions nord i de 1800 m en sud. A cims i crestes i sectors ben
exposats a l’acció del vent, apareixen deflacions a tots els sectors. Al Perafita-Puigpedrós, els gruixos a 2200
m oscil•len entre 20 i 60 cm, mentre que a la resta de sectors rarament superen els 30 cm. Amb les pluges
previstes a l’extrem nord occidental i que seran fins a cotes altes la situació pot canviar ràpidament. Evolució del
gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologics-i-geotecnia/Allaus/
Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 03/01/2018
La situació és de neu humida i de neu ventada. L’ambient humit i càlid fa que el mantell nival es trobi en situació
de fusió a cotes mitges i baixes A més amb la previsió d’algunes precipitacions a l’extrem nord-occidental,
cap al Perafita-Puigpedrós, on la cota de neu serà alta, es preveu que la situació de fusió sigui més acusada.
A tots els sectors el mantell es troba molt ventat per damunt del nivell del bosc. Les acumulacions de neu
existents s’humitegen per sota dels 2200-2400 m. Al Perafita-Pugipedrós és on hi ha més probabilitat de caiguda
espontània de plaques humides que poden afectar qualsevol orientació i assolir mida suficient per enterrar
una persona. Les plaques de vent per sobre dels 2400 m segueixen sent probables al desencadenament pel
pas d’una persona. Cal fer atenció als llocs acumulats i convexos; són els que presenten més probabilitat de
desencadenament. Al Ter-Freser el mantell nival es troba fortament ventat i les acumulacions que hi ha estaran
afectades per la fusió per sota dels 2400 m amb la caiguda de purgues i fins i tot alguna allau de mida suficient
per enterrar una persona en llocs més acumulats. Per sobre dels 2400 m en orientacions obagues, sud i est es
preserven algunes plaques inestables que es poden desencadenar al pas d’una persona. Al Cadí i al Prepirineu
la neu disponible és més escassa i l’entitat de les allaus de fusió i de placa de vent és menor. No obstant
recordem que en terreny trampa com les zones de canal, contrapendents i llocs pròxims a penya-segats i
zones rocoses, les purgues poden tenir greus conseqüències. A més a les zones de canals obagues, és on
es preserven les capes febles i també on hi ha sobreacumulacions que poden, en cas d’allau, mobilitzar més
neu. Escollir zones sense trampes pot ser una bona clau per gaudir de les sortides. Evolució setmanal del perill
d’allaus i estat del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologicsi-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
Un cop l’ambient es refredi, el regel afavorirà l’estabilitat. A cotes altes es preveu que les plaques es vagin
estabilitzant. Evolució del perill: EN LLEU DESCENS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 03/01/2018
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 03/01/2018

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

Vàlid fins: 04/01/2018

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 04/01/2018
Perafita-Puigpedrós

MODERAT (2).

Ter-Freser

FEBLE (1).

Vessant Nord del Cadí-Moixeró

FEBLE (1).

Prepirineu

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
Podem trobar neu a terra pràcticament des dels 1300 m, però no podem parlar de certa continuïtat fins als
1700 m en orientacions nord i de 1800 m en sud. A cims i crestes i sectors ben exposats a l’acció del vent,
apareixen deflacions a tots els sectors. Al Perafita-Puigpedrós, els gruixos a 2200 m oscil·len entre 20 i 60 cm,
mentre que a la resta de sectors rarament superen els 30 cm. Actualment al Perafita-Puigpedrós els gruixos a
2200 m sobrepassen en més del doble del que és normal per l’època de l’any mentre que al Vessant nord del
Cadí i al Ter-Freser és troben per sota de la normalitat. Evolució del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/
Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 04/01/2018
La situació és de neu humida i de neu ventada. L’ambient humit i càlid que està fent aquests dies i que es preveu
que continuï demà fa que el mantell nival es trobi en situació de fusió per sota dels 2400 m. L’absència de regel
nocturn agreuja aquesta situació de fusió. A tots els sectors el mantell es troba molt ventat per damunt del nivell
del bosc. Les acumulacions de neu existents s’han humitejat per sota els 2400 m. Al Perafita-Puigpedrós és
on hi a més probabilitat de caiguda espontània de plaques humides que poden afectar qualsevol orientació i
assolir mida suficient per enterrar una persona. Aquesta situació no desapareixerà fins que es doni un regel
ben efectiu. A més en aquest sector a les cotes més altes no deflactades, bàsicament en nord, est i sud,
queden plaques de vent que poden caure al pas d’un grup de persones. Sobretot són probables en pendents
fortament inclinats (per sobre 35º) i relleus convexos. Al Ter-Freser també hi va ploure però la neu es troba
més discontínua. Allà on estigui acumulada poden caure allaus de fusió de mida purga però que en terreny
trampa poden tenir greus conseqüències. Aïlladament en obagues també hi poden haver plaques de vent que
en relleus convexos podrien caure al pas d’un grup de persones. La situació és molt similar al Vessant nord
del Cadí-Moixeró i del Prepirineu on el mantell també es troba més restringit, però allà on es trobi acumulat, o
bé poden caure purgues de fusió o bé hi poden haver plaques a les cotes més altes arrecerades del vent. Per
aquests motius es recomana que tot i que el perill sigui feble, s’evitin les zones de trampa com canals o llocs
amb esperons rocallosos que en cas de caiguda ens puguin causar traumatismes. Evolució setmanal del perill
d’allaus i estat del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologicsi-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
S’iniciarà el regel a partir del descens de temperatura de divendres que afavorirà l’estabilització del mantell.
Evolució del perill: EN PROGRESSIU DESCENS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 04/01/2018
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 04/01/2018

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

Vàlid fins: 05/01/2018

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 05/01/2018
Perafita-Puigpedrós

FEBLE (1), MODERAT (2) en moments de forta insolació.

Ter-Freser

FEBLE (1).

Vessant Nord del CadíMoixeró

FEBLE (1).

Prepirineu

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
Podem trobar neu a terra des dels 1500-1600 m, però no podem parlar de certa continuïtat
fins als 1700 m en orientacions nord i de 1900-2000 m en sud. El Ter-Freser i el Prepirineu
més oriental són els sectors amb una major discontinuïtat. A tots els sectors, a cims i crestes i
sectors ben exposats a l’acció del vent, apareixen deflacions. Al Perafita-Puigpedrós, els gruixos
a 2200 m oscil·len entre 20 i 50 cm i el mantell és excedentari; a la resta de sectors els gruixos
rarament superen els 30 cm i es troben per sota dels valors mitjans per aquesta època de
l’any. Evolució del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscosgeologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 05/01/2018
La situació és de neu humida i de neu ventada. Al Perafita-Puigpedrós són possibles caigudes
espontànies de plaques humides que podran afectar principalment els vessants assolellats per sota
de 2400 m; seran més probables en moments de forta insolació de dijous. Divendres el regel
matinal podrà contribuir a estabilitzar superficialment el mantell; a més, les temperatures minvaran
i l’activitat d’allaus de neu humida serà encara menys probable. En aquest sector, a les cotes
més altes no deflactades, bàsicament en nord, est i sud, queden plaques de vent que podem fer
caure al pas d’un grup de persones. Sobretot són probables en pendents fortament inclinats (per
sobre 35º) i relleus convexos. A la resta de sectors la disponibilitat de neu és encara menor, de
manera que les possibles allaus de neu humida no superaran la mida 1 (insuficients per enterrar una
persona). Aïlladament en obagues també hi poden haver plaques de vent que en relleus convexos
podrien caure al pas d’un grup de persones. Per aquests motius es recomana que tot i que el
perill sigui feble, s’evitin les zones de trampa com canals o llocs amb esperons rocallosos que
en cas de caiguda ens puguin causar traumatismes. Evolució setmanal del perill d’allaus i estat
del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologics-igeotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
Nou episodi de nevades amb descens tèrmic: els problemes de neu humida aniran minvant, però es
podran formar noves plaques de neu ventada. Evolució del perill: EN ASCENS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 05/01/2018
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 05/01/2018

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

Vàlid fins: 07/01/2018

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 07/01/2018
Perafita-Puigpedrós

MODERAT (2).

Ter-Freser

MODERAT (2).

Vessant Nord del CadíMoixeró

MODERAT (2).

Prepirineu

MODERAT (2).

Distribució del mantell nival
Podem trobar neu a terra des dels 1500-1600 m, però no podem parlar de certa continuïtat
fins als 1700 m en orientacions nord i de 1900-2000 m en sud. El Ter-Freser i el Prepirineu
més oriental són els sectors amb una major discontinuïtat. A tots els sectors, a cims i crestes i
sectors ben exposats a l’acció del vent, apareixen deflacions. Al Perafita-Puigpedrós, els gruixos
a 2200 m oscil·len entre 20 i 50 cm i el mantell és excedentari; a la resta de sectors els gruixos
rarament superen els 30 cm i es troben per sota dels valors mitjans per aquesta època de
l’any. Evolució del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscosgeologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 07/01/2018
La situació és de neu humida a tots els sectors. Continuem encara amb les calors dels darrers
dies. Al Perafita-Puigpedrós, on hi ha més disponibilitat de neu, són possibles caigudes espontànies
de plaques humides que podran afectar principalment els vessants assolellats per sota de 2400 m;
seran més probables en moments de forta insolació. El regel nocturn podrà contribuir a estabilitzar
superficialment el mantell. Amb el descens de la temperatura previst al final del dia, l’activitat d’allaus
de neu humida serà encara menys probable. En aquest sector, a les cotes més altes no deflactades,
bàsicament en nord, est i sud, queden plaques de vent que podem fer caure al pas d’un grup de
persones. Sobretot són probables en pendents fortament inclinats (per sobre 35º) i relleus convexos.
A la resta de sectors la disponibilitat de neu és encara menor, de manera que les possibles allaus de
neu humida no superaran la mida 1 (insuficients per enterrar una persona). La previsió de nevades
previstes per a dissabte i diumenge poden deixar gruixos destacables de neu recent i es passaria a
una nova situació de neu recent. Aïlladament en obagues també hi poden haver plaques de vent que
en relleus convexos podrien caure al pas d’un grup de persones. Les nevades previstes de cara a
dissabte i diumenge poden donar pas a una nova situació de neu recent. Evolució setmanal del perill
d’allaus i estat del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscosgeologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
En funció de l’episodi de nevades i vent previst la situació d’allaus canviarà notablement. Evolució del
perill: EN ASCENS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 07/01/2018
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 08/01/2018

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

Vàlid fins: 09/01/2018

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 09/01/2018
Perafita-Puigpedrós

MARCAT (3).

Ter-Freser

MARCAT (3).

Vessant Nord del CadíMoixeró

MARCAT (3).

Prepirineu

MARCAT (3).

Distribució del mantell nival
El mantell és present des de fons de vall, però no és esquiable fins als 1600-1700 m. Els
gruixos oscil·len entre 30-70 cm a 2200 m. El mantell està bastant ben distribuït. Evolució
del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologics-igeotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 09/01/2018
La situació és de neu ventada i de neu recent a tots els sectors. A tots els sectors són probables allaus
de placa de vent que poden assolir mida 3 (suficient per enterrar un grup) al Ter-Freser, Cadí-Moixeró
i Perafita-Puigpedrós, i de mida 2 (suficient per enterrar una persona) al Prepirineu. Hi ha plaques
de vent a totes les orientacions, però les més inestables es troben en NW, N i NE, especialment a
cotes altes del Perafita-Puigpedrós on hi havia capes febles persistents, mentre que a la resta de
sectors, la nevada ha caigut en gran part sobre terreny sense neu. També són possibles allaus de
neu recent, de mida 2, a qualsevol orientació, en algun moment d’insolació, encara que seran poc
freqüents ja que s’espera cel variable amb alguns xàfecs de neu a 1300 m. Entre dissabte i diumenge
han caigut entre 40-90 mm de precipitació, amb cota de neu baixant de 1800 m fins a fons de vall.
S’han acumulat entre 30-60 cm de neu recent, augmentant d’oest a est, amb els màxims al Ter-Freser.
Gran part de la nevada ha estat de neu humida i amb vent fort de S i E. Hi ha capes gruixudes de
neu granulada enterrades, que suposen un nivell feble, degut a les tempestes que hi va haver. Al
final la nevada ha estat més seca i amb poc vent. Cal parar especial atenció a les orientacions NW,
N i NE ja que les plaques de vent han quedat tapades per neu recent. Evolució setmanal del perill
d’allaus i estat del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscosgeologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
No hi haurà canvis importants fins dimecres, quan arribaran nous fronts atlàntics. Evolució del perill:
ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 09/01/2018
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 09/01/2018

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

Vàlid fins: 10/01/2018

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 10/01/2018
Perafita-Puigpedrós

MODERAT (2).

Ter-Freser

MODERAT (2).

Vessant Nord del CadíMoixeró

MODERAT (2).

Prepirineu

MODERAT (2).

Distribució del mantell nival
El mantell és present des de fons de vall, però no és esquiable fins als 1600-1700 m. Els gruixos
oscil·len entre 30-70 cm a 2200 m. Per primera vegada a la temporada el mantell està bastant
ben distribuït i és excedentari. Evolució del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-iempresa/Serveis/Riscos-geologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 10/01/2018
La situació és de neu ventada i de neu recent a tots els sectors. A tots els sectors són probables
allaus de placa de vent que poden assolir mida 2. Entre dissabte i diumenge es van acumular
entre 30-60 cm de neu recent, augmentant d’oest a est, amb els màxims al Ter-Freser. Gran part
de la nevada ha estat de neu humida i amb vent fort de S i E. Hi ha capes gruixudes de neu
granulada enterrades, que suposen un nivell feble, degut a les tempestes que hi va haver. Al final
la nevada ha estat més seca i amb poc vent. Per la seva banda, tot i que podem trobar petites
plaques de neu ventada a qualsevol orientació, les més inestables es troben a orientacions NW,
N i NE; justament a aquestes orientacions, per sobre de 2400 m, podem trobar nivells de capes
febles persistents per sota de la última nevada al Perafita-Puigpedrós. Fora d’aquest sector la neu
ha caigut sobre un mantell molt irregular, i sovint directament sobre terra. Les plaques poden ser
difícils de localitzar degut a que la neu procedent de la última part de la nevada les pot haver cobert.
Actualment el vent està donant lloc a transport per sobre de 2200 m i s’estan formant noves plaques
de neu ventada de mida 1 a vessants E i SE. Les allaus de neu recent podran tenir lloc a qualsevol
orientació, però seran més probables a indrets orientats a sud i de forta inclinació, coincidint amb
moments de sol; demà dimecres l’activitat d’allaus de neu recent minvarà. Evolució setmanal del perill
d’allaus i estat del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscosgeologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
Les nevades previstes per dijous no donaran lloc a acumulacions destacables al Pirineu Oriental. Els
problemes de neu recent i ventada aniran minvant progressivament. Evolució del perill: EN LLEUGER
DESCENS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 10/01/2018
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 10/01/2018

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

Vàlid fins: 11/01/2018

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 11/01/2018
Perafita-Puigpedrós

MODERAT (2).

Ter-Freser

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

Vessant Nord del CadíMoixeró

MODERAT (2).

Prepirineu

MODERAT (2).

Distribució del mantell nival
El mantell és present des de fons de vall, però no és esquiable fins als 1600-1700 m. Els
gruixos oscil·len entre 30-70 cm a 2200 m, sent el Perafita-Puigpedrós el sector més innivat
del Pirineu Oriental; es tracta de valors excedentaris per aquesta època de l’any. Evolució
del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologics-igeotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 11/01/2018
La situació és de neu ventada al Ter-Freser, i de neu ventada i neu recent al Perafita-Puigpedrós,
al Vessant Nord del Cadí-Moixeró i al Prepirineu. A tots els sectors són probables allaus de placa
de vent que poden assolir mida 2. Entre dissabte i diumenge es van acumular entre 30-60 cm de
neu recent, augmentant d’oest a est, amb els màxims al Ter-Freser. Gran part de la nevada ha
estat de neu humida i amb vent fort de S i E. El vent va ser el protagonista ahir dimarts, amb
transport efectiu de neu, sobretot al Ter-Freser. A les plaques de vent, sovint amb presència de
neu granulada, formades durant la nevada de diumenge i ubicades a NW, N i NE, hem d’afegir les
formades ahir dimarts i que per sobre del nivell del bosc poden trobar-se a totes les orientacions,
principalment al Ter-Freser. A la resta de sectors, les plaques de nova formació són més locals
i es troben sota colls i carenes. Podran caure al pas d’una persona i seran més probables al
Ter-Freser i, en menor grau, al Perafita-Puigpedrós. També podrà continuar l’activitat de purgues
naturals de neu recent durant la jornada d’avui dimecres. Evolució setmanal del perill d’allaus i estat
del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologics-igeotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
Amb el pas dels dies i l’augment de temperatures es tendiran a estabilitzar les plaques de neu
ventada. Podrien tenir lloc purgues de neu humida en solanes de fort pendent. Evolució del perill:
ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 11/01/2018
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 11/01/2018

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

Vàlid fins: 12/01/2018

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 12/01/2018
Perafita-Puigpedrós

MODERAT (2).

Ter-Freser

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

Vessant Nord del CadíMoixeró

MODERAT (2).

Prepirineu

MODERAT (2).

Distribució del mantell nival
El mantell és present des de fons de vall al Perafita-Puigpedrós i al Vessant Nord del Cadí-Moixeró, i
de 1300 m al Ter-Freser i al Prepirineu; no és esquiable a partir de 1600-1700 m. Els gruixos oscil•len
entre 20-70 cm a 2200 m, sent el Perafita-Puigpedrós el sector més innivat del Pirineu Oriental;
es tracta de valors excedentaris per aquesta època de l’any. La distribució del mantell és bastant
regular. Evolució del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscosgeologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 12/01/2018
La situació és de neu ventada al tots els sectors. A tots els sectors són probables allaus de placa
de vent que poden assolir mida 2. Entre dissabte i diumenge es van acumular entre 30-60 cm de
neu recent, augmentant d’oest a est, amb els màxims al Ter-Freser. Dimarts el protagonista va ser
el vent, que va donar lloc a transport a diferents orientacions, novament de manera més destacada
al Ter-Freser. La matinada de dimecres a dijous el pas d’un front fred ha donat lloc a nevades de
fins a 5 cm. A les plaques de vent, sovint amb presència de neu granulada, formades durant la
nevada de diumenge i ubicades a NW, N i NE, hem d’afegir les formades dimarts i que per sobre
del nivell del bosc poden trobar-se a totes les orientacions al Ter-Freser. A la resta de sectors, les
plaques de nova formació són més locals i es troben sota colls i carenes. Podran caure al pas d’una
persona, especialment al Ter-Freser i, en menor grau, al Perafita-Puigpedrós. Evolució setmanal del
perill d’allaus i estat del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/
Riscos-geologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
Les plaques de neu ventada continuaran estabilitzant-se; podrien tenir lloc caigudes de boles, purgues
o petites allaus de neu humida en indrets propicis. Evolució del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 12/01/2018

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya Parc de Montjuïc
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 12/01/2018

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

Vàlid fins: 13/01/2018

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 13/01/2018
Perafita-Puigpedrós

MODERAT (2).

Ter-Freser

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

Vessant Nord del CadíMoixeró

MODERAT (2).

Prepirineu

MODERAT (2).

Distribució del mantell nival
El mantell és present des de fons de vall al Perafita-Puigpedrós i al Vessant Nord del Cadí-Moixeró, i
de 1400 m al Ter-Freser i al Prepirineu; és esquiable a partir de 1700-1800 m. A 2200 m els gruixos
oscil·len entre 20-70 cm, sent el Perafita-Puigpedrós el sector més innivat del Pirineu Oriental; es
tracta de valors excedentaris per aquesta època de l’any. Degut al vent dels últims dies apareixen
algunes deflacions al Ter-Freser. Evolució del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracioi-empresa/Serveis/Riscos-geologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 13/01/2018
La situació és de neu ventada al tots els sectors. El transport de neu per efecte del vent ha estat
el protagonista dels últims dies. Després de les nevades de diumenge, entre 30-60 cm de neu, les
temperatures s’han mantingut baixes i la neu en superfície es presenta en forma de pols, freda i
transportable. Les nevades van venir acompanyades de vent de component sud, amb forta presència
de neu granulada que pot esdevenir nivell de trencament per allaus. El vent entre dimarts i divendres
ha format plaques a diferents orientacions que poden arribar a mida 2 (suficient per enterrar a una
persona). Al Ter-Freser poden ser presents a qualsevol orientació per sobre del nivell del bosc; a la
resta de sectors les plaques són més locals i estan situades sota colls i carenes o altres llocs propicis
a l’acumulació. En tots els casos podran desprendre’s al pas d’una persona. Evolució setmanal del
perill d’allaus i estat del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/
Riscos-geologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
Diumenge s’intensificaran les nevades i es podran formar noves plaques de neu ventada; també hi
podran haver purgues de neu recent. Evolució del perill: EN LLEUGER ASCENS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 13/01/2018
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 13/01/2018

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

Vàlid fins: 15/01/2018

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 15/01/2018
Perafita-Puigpedrós

MODERAT (2).

Ter-Freser

MARCAT (3).

Vessant Nord del Cadí-Moixeró

MODERAT (2).

Prepirineu

MODERAT (2).

Distribució del mantell nival
El mantell és present des de 1300 al Perafita-Puigpedrós i al Vessant Nord del Cadí-Moixeró, i de 1500 m al
Ter-Freser i al Prepirineu; és esquiable a partir de 1700-1800 m. A 2200 m els gruixos oscil•len entre 20-70
cm, sent el Perafita-Puigpedrós el sector més innivat del Pirineu Oriental; es tracta de valors excedentaris per
aquesta època de l’any. Degut al vent dels últims dies apareixen algunes deflacions al Ter-Freser. Evolució del
gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologics-i-geotecnia/Allaus/
Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 15/01/2018
La situació és de neu ventada al tots els sectors i serà, a més, de neu recent al Ter-Freser a partir de diumenge.
Entre dimarts i divendres s’han succeït episodis de transport de la neu per efecte del vent que han format plaques
a diferents orientacions. El Ter-Freser ha estat el sector on la neu recent, freda i transportable, era més abundant
i a més on els episodis de transport han estat més efectius. En aquest sector, hi ha plaques de neu ventada
a pràcticament totes les orientacions que, malgrat no superar la mida 2 (suficient per enterrar a una persona),
es poden desencadenar al pas d’un esquiador. A la resta de sectors les plaques també afecten a bona part de
les orientacions, per bé que són més locals, sobretot sota colls i carenes. Actualment podem trobar gebre o
neu facetada en superfície, especialment en obagues. Les nevades previstes per dissabte i diumenge vindran
acompanyades per vent de sud-oest inicialment, que desprès esdevindrà fluix i variable. Així, es podran formar
noves plaques de neu ventada, sobretot a nord i est, que sovint cauran sobre nivells de facetes o gebre; aquestes
plaques podran quedar tapades per neu recent del final de l’episodi, dificultant la seva localització. Novament,
el Ter-Freser serà el sector més afectat per les nevades; en aquest sector podran haver-hi caiguda de boles
o purgues de neu recent a qualsevol orientació, especialment dilluns amb l’increment de temperatura. Evolució
setmanal del perill d’allaus i estat del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/
Riscos-geologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitja termin
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
L’increment de temperatura contribuirà al progressiu assentament de les plaques de neu ventada, però
intensificarà el problema de neu recent i, alhora, podrà provocar allaus naturals de neu humida. Evolució del
perill: EN LLEUGER ASCENS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 15/01/2018

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 oriental

Data: 15/01/2018

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

Vàlid fins: 16/01/2018

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 16/01/2018
Perafita-Puigpedrós

MODERAT (2).

Ter-Freser

MODERAT (2).

Vessant Nord del CadíMoixeró

MODERAT (2).

Prepirineu

MODERAT (2).

Distribució del mantell nival
El mantell és present des de fons de vall al Perafita-Puigpedrós i al Vessant Nord del CadíMoixeró, i de 1600 m al Ter-Freser i al Prepirineu; és esquiable a partir de 1700 m en
orientació nord i dels 1900 m en solanes. A 2200 m els gruixos oscil·len entre 20-70 cm,
sent el Perafita-Puigpedrós el sector més innivat del Pirineu Oriental i el Prepirineu sector
amb menors gruixos. Degut al vent dels últims dies apareixen algunes deflacions al TerFreser. Evolució del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscosgeologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 16/01/2018
La situació és de neu ventada i de neu humida a tots els sectors. Durant el cap de setmana
s’han registrat nevades amb acumulacions inferiors a 10 cm a tots els sectors. Actualment el
principal problema d’allaus és la presència de plaques de neu ventada que, tot i que poden estar
a qualsevol orientació, es troben principalment a vessants sud i est; el sector més afectat és el
Ter-Freser, a la resta del Pirineu Oriental les plaques es troben a llocs propicis a l’acumulació
com a sotavent de colls i carenes. El seu desencadenament és possible al pas d’una persona i
difícilment assoliran la mida 2 (suficient per enterrar a una persona). A les obagues per sobre de
2400 m, podem trobar nivells de capes febles persistents a la neu antiga que podrien donar lloc
a alguna allau de fins a mida 3, capaç d’enterrar a un grup de persones. Entre dilluns i dimarts
les temperatures augmentaran considerablement i hi haurà alguns núvols baixos. S’humitejarà la
neu, que superficialment es troba en forma de pols, i és poc densa i permeable. Dimarts seran
possibles caigudes de boles, purgues i fins i tot alguna allau de mida 2 de neu humida; podran
afectar qualsevol orientació i per sota de 2400 m. Evolució setmanal del perill d’allaus i estat
del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologics-igeotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitja termin
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
Arribarà un front fred amb descens tèrmic; els problemes de neu humida minvaran de cara a dimecres,
però es podran formar petites plaques de neu ventada. Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 16/01/2018
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 16/01/2018

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

Vàlid fins: 17/01/2018

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 17/01/2018
Perafita-Puigpedrós

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

Ter-Freser

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

Vessant Nord del CadíMoixeró

MODERAT (2).

Prepirineu

MODERAT (2).

Distribució del mantell nival
El mantell és present des de fons de vall al Perafita-Puigpedrós i al Vessant Nord del CadíMoixeró, i de 1600 m al Ter-Freser i al Prepirineu; és esquiable a partir de 1700 m en
orientació nord i dels 1900 m en solanes. A 2200 m els gruixos oscil·len entre 20-70 cm,
sent el Perafita-Puigpedrós el sector més innivat del Pirineu Oriental i el Prepirineu el sector
amb menors gruixos. Degut al vent dels últims dies apareixen algunes deflacions al TerFreser. Evolució del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscosgeologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 17/01/2018
La situació és de neu ventada i de neu humida a tots els sectors. El vent fort està formant
abundants plaques de vent inestables en orientacions nord-est, est, sud-est i sud. Les allaus en
general seran de mida 2 (suficient per enterrar a una persona) i cauran fàcilment al pas d’una
persona. Aquesta situació és deguda a l’entrada de vent de component oest i nord que està
transportant la neu vella superficial, que ja no és tan seca com fa un parell de dies, però fàcilment
transportable pels vents que bufen fins a 80 km/h a 2400 m. A major alçada en obaga, el mantell
presenta una major feblesa interna que permet el col·lapse de les plaques de vent. El sector més
afectat és el Ter-Freser. A més, avui dimarts 16 són possibles allaus espontànies en general de
mida 1 (purgues) de neu humida, a totes orientacions, degut a l’augment de les temperatures i la
insolació. Demà dimecres 17, un front fred portarà un nou refredament amb vent fort. Es manté
el problema d’allaus per neu ventada i disminueix el de neu humida. Evolució setmanal del perill
d’allaus i estat del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscosgeologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitja termin
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
Continuarà la situació de vents de l’oest i nord-oest amb pas de fronts atlàntics, sense nevades. Es
mantindrà el problema de neu ventada. Evolució del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 17/01/2018
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 17/01/2018

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

Vàlid fins: 18/01/2018

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 18/01/2018
Perafita-Puigpedrós

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

Ter-Freser

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

Vessant Nord del CadíMoixeró

MODERAT (2).

Prepirineu

MODERAT (2).

Distribució del mantell nival
El mantell és present des de fons de vall al Perafita-Puigpedrós i al Vessant Nord del CadíMoixeró, i de 1600 m al Ter-Freser i al Prepirineu; és esquiable a partir de 1700 m en orientació
nord i dels 1900 m en solanes. A 2200 m els gruixos oscil·len entre 20-70 cm, sent el PerafitaPuigpedrós el sector més innivat del Pirineu Oriental i el Prepirineu el sector amb menors
gruixos. Degut al vent dels últims dies apareixen algunes deflacions a colls i cims del TerFreser. Evolució del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscosgeologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 18/01/2018
La situació és de neu ventada a tots els sectors. El vent fort està formant abundants plaques de
vent inestables en orientacions nord-est, est, sud-est i sud. Les allaus en general seran de mida 2
(suficient per enterrar a una persona) i cauran al pas d’una persona. Aquesta situació és deguda
a l’acció de vent de component oest i nord que està transportant la neu vella superficial, que ja no
és tan seca com fa un parell de dies, però és encara transportable. El vent ha estat entre moderat
i fort i sostingut, amb ratxes de fins a 126 km/h a 2300 m al Ter-Freser. S’ha registrat una alta
activitat tant natural com accidental al Perafita-Puigpedrós, al Ter-Freser i al Prepirineu. A més, a les
cotes més elevades i obagues, el mantell presenta una major feblesa interna que permet el col·lapse
de les plaques de vent. El sector més afectat és el Ter-Freser. A partir de dimecres a migdia el
vent anirà minvant i predominarà el sol. La presència de plaques dures continuarà en els vessants
esmentats, però la probabilitat de desencadenament minvarà de cara a dijous. Evolució setmanal del
perill d’allaus i estat del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/
Riscos-geologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitja termin
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
Un nou episodi de nevades amb vent de nord-oest podria donar lloc a formació de noves plaques de
neu ventada sobre les ja existents. Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT.
El proper butlletí s'emetrà el dia 18/01/2018
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 18/01/2018

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

Vàlid fins: 19/01/2018

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 19/01/2018
Perafita-Puigpedrós

MODERAT (2).

Ter-Freser

MODERAT (2).

Vessant Nord del CadíMoixeró

MODERAT (2).

Prepirineu

MODERAT (2).

Distribució del mantell nival
El mantell és present des de 1200 m al Perafita-Puigpedrós i al Vessant Nord del Cadí-Moixeró,
i de 1600 m al Ter-Freser i al Prepirineu; és esquiable a partir de 1700 m en orientació nord
i dels 1900 m en solanes. A 2200 m els gruixos oscil·len entre 15-60 cm, sent el PerafitaPuigpedrós el sector més innivat del Pirineu Oriental i el Prepirineu el sector amb menors gruixos.
Degut al vent dels últims dies apareixen algunes deflacions a colls i cims sobretot al TerFreser. Evolució del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscosgeologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 19/01/2018
La situació és de neu ventada, i en menor grau de neu humida, a tots els sectors. Hi ha plaques de
vent inestables en orientacions nord-est, est, sud-est i sud que poden assolir mida 2 (suficient per
enterrar a una persona). Aquesta situació és deguda a l’acció de vent de component oest i nord que ha
transportat la neu vella superficial, de manera més destacada al Ter-Freser i amb menor afectació al
Vessant Nord del Cadí-Moixeró i al Prepirineu. Els últims dies s’han registrat allaus tant naturals com
accidentals; actualment les plaques existents són dures i podran caure al pas d’un grup de persones,
tot i que no es descarta el seu desencadenament al pas d’un sol esquiador. A major alçada en obaga,
el mantell presenta una major feblesa interna que permet el col·lapse de les plaques de vent. Al llarg
de dijous, donada la insolació i l’ascens de temperatures, són possibles allaus de neu humida que no
superaran la mida 2. Tindran lloc principalment en indrets de fort pendent, orientats al sud, al voltant
de punts foscos com arbres o roques i per sota de 2200 m. Les noves nevades previstes per divendres
portaran acumulacions minses que no variaran substancialment l’estabilitat del mantell, però amb el
descens tèrmic i la menor insolació minvarà la problemàtica de neu humida. Evolució setmanal del
perill d’allaus i estat del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/
Riscos-geologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitja termin
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
Les nevades augmentaran, amb cota de neu en ascens. Formació de plaques per sobre de 2200 m i
problemes de neu humida per sota d’aquesta cota. Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT.
El proper butlletí s'emetrà el dia 19/01/2018
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 19/01/2018

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

Vàlid fins: 20/01/2018

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 20/01/2018
Perafita-Puigpedrós

MODERAT (2).

Ter-Freser

MODERAT (2).

Vessant Nord del CadíMoixeró

MODERAT (2).

Prepirineu

MODERAT (2).

Distribució del mantell nival
El mantell és present des de 1200 m al Perafita-Puigpedrós i al Vessant Nord del Cadí-Moixeró,
i de 1600 m al Ter-Freser i al Prepirineu; és esquiable a partir de 1700 m en orientació nord
i dels 1900 m en solanes. A 2200 m els gruixos oscil·len entre 15-60 cm, sent el PerafitaPuigpedrós el sector més innivat del Pirineu Oriental i el Prepirineu el sector amb menors gruixos.
Degut al vent dels últims dies apareixen algunes deflacions a colls i cims sobretot al TerFreser. Evolució del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscosgeologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 20/01/2018
A tots els sectors la situació és de neu ventada, i a partir de dissabte també de neu humida.
Hi ha plaques de vent inestables en orientacions nord-est, est, sud-est i sud que poden assolir
mida 2 (suficient per enterrar a una persona). Actualment les plaques existents són dures i podran
caure al pas d’un grup de persones, tot i que no es descarta el seu desencadenament al pas
d’un sol esquiador. A major alçada en obaga, el mantell presenta una major feblesa interna que
permet el col·lapse de les plaques de vent. Demà dissabte hi haurà precipitacions, acompanyades
de fort vent de component nord. La cota de neu podrà superar els 2000 m al final del dia. Així,
per sota de 2200 m seran probables caigudes naturals d’allaus de neu humida de fins a mida
2 que podran afectar qualsevol orientació durant la tarda de dissabte al Ter-Freser i PerafitaPuigpedrós; a la resta de sectors les precipitacions seran menys quantioses i difícilment hi haurà
a allaus que superin la mida purga. A més, per sobre de 2000 m es formaran noves plaques de
neu ventada a orientacions sud-oest, sud, sud-est i est, que podran caure al pas d’una persona
però de mida insuficient per enterrar a una persona. Evolució setmanal del perill d’allaus i estat
del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologics-igeotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitja termin
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
Continuaran les precipitacions amb cota de neu elevada i fort vent; els problemes de neu ventada i
neu humida s’intensificaran. Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT.
El proper butlletí s'emetrà el dia 20/01/2018

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
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 20/01/2018

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

Vàlid fins: 22/01/2018

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 22/01/2018
Perafita-Puigpedrós

MARCAT (3), especialment diumenge.

Ter-Freser

MODERAT (2).

Vessant Nord del Cadí-Moixeró

MODERAT (2).

Prepirineu

MODERAT (2).

Distribució del mantell nival
El mantell és present des de 1200 m al Perafita-Puigpedrós i al Vessant Nord del Cadí-Moixeró, i de 1600 m
al Ter-Freser i al Prepirineu; és esquiable a partir de 1700 m en orientació nord i dels 1900 m en solanes.
A 2200 m els gruixos oscil•len entre 15-60 cm, sent el Perafita-Puigpedrós el sector més innivat del Pirineu
Oriental i el Prepirineu el sector amb menors gruixos. El vent fort que ha bufat durant la setmana s’ha endut
molt neu de zones altes i es veu el terra a lloms, carenes i vessant exposats al vent del nord i l’oest,
especialment al Ter-Freser. Degut a la pluja, la neu recularà de cotes baixes del Perafita-Puigpedrós. Evolució del
gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologics-i-geotecnia/Allaus/
Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 22/01/2018
A tots els sectors la situació avança cap a neu humida per pluja, especialment al Perafita-Puigpedrós, on a més
hi haurà el problema de neu ventada a cota alta. A partir de migdia de dissabte, de forma feble primer nevarà
i després plourà damunt de la neu recent, fins a uns 2000-2300 m; al Perafita-Puigpedrós la situació serà més
problemàtica ja que és on més pot precipitar. La nevada i la pluja disminuiran ràpidament de nord a sud i d’oest a
est. Al Perafita-Puigpedrós hi haurà allaus de neu humida de forma espontània per sota de 2100-2300 m, a totes
les orientacions, localment de mida 2, suficient per colgar una persona, especialment demà diumenge quan la
cota de pluja estarà més alta. El vent del nord-oest bufarà fort i per damunt de 2200-2300 m es formaran plaques
de neu ventada en orientacions est i sud que podran caure al pas d’una persona, en general de mida 2, suficient
per colgar una persona. A la resta de sectors, difícilment arribarà la neu i la pluja, però sí que ho farà el vent fort
de component fort. Es mantindrà el mantell estable, endurit per crostes i neu ventada dura, però en sectors de
bosc obert i a les canals obagues del Cadí-Moixeró on queda neu vella seca, pols reciclada, hi haurà purgues de
neu humida, mida 1, insuficient per colgar una persona, però ens poden fer perdre l’equilibri. Evolució setmanal
del perill d’allaus i estat del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscosgeologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitja termin
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
A partir de dilluns el temps serà anticiclònic, amb regel nocturn i formació de crostes molt dures, però de dia
les temperatures seran força altes, amb purgues de neu humida al vessants assolellats. Evolució del perill: EN
DESCENS
El proper butlletí s'emetrà el dia 22/01/2018

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
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 22/01/2018

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

Vàlid fins: 23/01/2018

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 23/01/2018
Perafita-Puigpedrós

MODERAT (2).

Ter-Freser

MODERAT (2).

Vessant Nord del CadíMoixeró

MODERAT (2) dilluns, passant a FEBLE (1) dimarts.

Prepirineu

MODERAT (2) dilluns, passant a FEBLE (1) dimarts.

Distribució del mantell nival
El mantell és present des de 1600 m al Vessant Nord del Cadí-Moixeró, i de 1600-1700
m al Prepirineu. En ambdós sectors és esquiable per sobre dels 1800 m. Al Ter-Freser
i al Perafita-Puigpedrós, on les pluges han estat més quantioses, s’ha fos molta neu i el
mantell passa a ser continu des dels 1800-1900 m. A 2200 m els gruixos oscil·len entre 5-50
cm. Evolució del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscosgeologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 23/01/2018
A tots els sectors la situació és de neu humida; a més, al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser és de
neu ventada. Durant el cap de setmana s’han donat pluges fins a cotes altes, superiors als 2300 m,
les més quantioses al Perafita-Puigpedrós on s’han enregistrat al voltant de 30-35 mm de precipitació,
seguit pel Ter-Freser on s’han enregistrat al voltant dels 20 mm. Al Vessant Nord del Cadí-Moixeró i
al Prepirineu sols hi va caure plugim i en cap cas es van sobrepassar els 5 mm de precipitació. Tot
i així, l’alta humitat i temperatures han mantingut, en aquests dos sectors, la neu humida i densa.
Al Ter-Freser i al Perafita-Puigpedrós, es manté la possibilitat de caiguda d’allaus de fusió per l’alta
densitat i humitat de la neu. Poden caure espontàniament allaus per sota dels 2400-2500 m. De cara
a dimarts la situació de fusió tendirà a minvar ja que s’espera regel nocturn. Per altra banda, tant
al Ter-Freser com al Perafita-Puigpedrós, es manté la situació de neu ventada i de neu recent per
sobre dels 2500 m on les precipitacions han estat en forma sòlida. Poden caure plaques de vent
en llocs de sobreacumulació, sota colls i carenes. Podran ser de mida suficient per enterrar una
persona. Al Vessant Nord del Cadí-Moixeró i al Prepirineu es manté encara la possibilitat de caiguda
d’allaus de fusió que en terreny trampa poden causar-nos conseqüències greus, especialment en
zones de canals. Amb el regel previst la neu s’estabilitzarà progressivament. Evolució setmanal del
perill d’allaus i estat del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/
Riscos-geologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitja termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
La situació de fusió desapareixerà i predominarà el regel nocturn amb la conseqüent estabilització del
mantell. Evolució del perill: EN DESCENS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 23/01/2018

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
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 23/01/2018

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

Vàlid fins: 24/01/2018

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 24/01/2018
Perafita-Puigpedrós

MODERAT (2).

Ter-Freser

MODERAT (2).

Vessant Nord del CadíMoixeró

FEBLE (1).

Prepirineu

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
El mantell és present des de 1600-1700 m al Vessant Nord del Cadí-Moixeró i al Prepirineu.
En ambdós sectors és esquiable per sobre dels 1800-1900 m. Al Ter-Freser i al PerafitaPuigpedrós on les pluges han estat més quantioses, s’ha fos molta neu i el mantell passa
a ser continu des dels 1800-1900 m. A 2200 m els gruixos oscil·len entre 10-50 cm,
sent el Perafita-Puigpedrós el sector més innivat, i el Prepirineu on els gruixos són més
escassos. Evolució del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/
Riscos-geologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 24/01/2018
La situació és de neu humida a tots els sectors; al Ter-Freser i al Perafita-Puigpedrós també hi
ha problema de neu ventada. Durant el cap de setmana s’han donat pluges fins a cotes altes,
superiors als 2300 m, les més quantioses al Perafita-Puigpedrós on s’han enregistrat al voltant
de 30-35 mm de precipitació, seguit pel Ter-Freser on s’han enregistrat al voltant dels 20 mm. Al
Vessant Nord del Cadí i al Prepirineu sols hi va caure plugim i en cap cas es van sobrepassar els
5 mm de precipitació. Malgrat les citades condicions el mantell es mostra encrostat pel refredament
nocturn. Amb la insolació diürna són possibles allaus de neu humida a tots els sectors per sota
dels 2400-2500 m. Podran assolir mida suficient per enterrar a una persona, i cauran amb més
probabilitat en vessants assolellats de fort pendent i moments de forta insolació. Al Ter-Freser i
al Perafita-Puigpedrós, per sobre de 2500 m són possibles desencadenaments d’allaus de placa
de neu ventada al pas d’una persona i que podran assolir mida 2. Cal evitar zones d’acumulació
com sotavents de crestes i colls orientats a sud i est. Evolució setmanal del perill d’allaus i estat
del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologics-igeotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
Nou front fred la tarda de dijous; minvarà la probabilitat d’allaus de neu humida, però es podran formar
noves plaques de neu ventada. Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT.
El proper butlletí s'emetrà el dia 24/01/2018

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
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 24/01/2018

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

Vàlid fins: 25/01/2018

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 25/01/2018
Perafita-Puigpedrós

MODERAT (2) en hores de forta insolació i a partir de la tarda de
dijous. FEBLE (1) la resta.

Ter-Freser

MODERAT (2) en hores de forta insolació i a partir de la tarda de
dijous. FEBLE (1) la resta.

Vessant Nord del CadíMoixeró

FEBLE (1).

Prepirineu

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
El mantell és present des de 1600-1700 m al Vessant Nord del Cadí-Moixeró i al Prepirineu.
En ambdós sectors és esquiable per sobre dels 1800-1900 m. Al Ter-Freser i al PerafitaPuigpedrós on les pluges han estat més quantioses, s’ha fos molta neu i el mantell passa
a ser continu des dels 1800-1900 m. A 2200 m els gruixos oscil·len entre 10-50 cm,
sent el Perafita-Puigpedrós el sector més innivat, i el Prepirineu on els gruixos són més
escassos. Evolució del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/
Riscos-geologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 25/01/2018
La situació és de neu humida a tots els sectors; al Ter-Freser i al Perafita-Puigpedrós és, a més, de
neu ventada. Predomina el temps anticiclònic, amb temperatures elevades (màximes de dimarts d’uns
7ºC a 2200 m) i humitats baixes. El mantell es troba superficialment endurit pel regel, amb crostes
que fàcilment poden donar lloc a relliscades; només als vessants assolellats la neu fon superficialment
i pot donar lloc a activitat d’allaus de neu humida durant les hores centrals de la jornada. Tindran
lloc amb més probabilitat a cotes mitges i baixes i vessants de fort pendent i no superaran la mida
2, suficient per enterrar una persona. Independentment, al Ter-Freser i al Perafita-Puigpedrós, per
sobre de 2500 m són possibles desencadenaments d’allaus de placa de neu ventada al pas d’una
persona i que podran assolir mida 2. Cal evitar zones d’acumulació com sotavents de crestes i colls
orientats a sud i est. Amb les nevades previstes a partir de la tarda de dijous es formaran noves plaques
de neu ventada en orientacions sud i est que es podran desprendre al pas d’una persona; seran de
mida 1, insuficient per enterrar una persona però si per produir caigudes. Evolució setmanal del perill
d’allaus i estat del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscosgeologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
Continuaran les nevades, amb acumulacions minses. El vent serà molt intens del nord i formarà
plaques de neu ventada al Ter-Freser i al Perafita-Puigpedrós. Evolució del perill: EN AUGMENT al
Ter-Freser i al Perafita-Puigpedrós, ESTACIONARI a la resta.
El proper butlletí s'emetrà el dia 25/01/2018

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
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 25/01/2018

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

Vàlid fins: 26/01/2018

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 26/01/2018
Perafita-Puigpedrós

MODERAT (2).

Ter-Freser

MODERAT (2).

Vessant Nord del CadíMoixeró

FEBLE (1).

Prepirineu

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
El mantell és present des de 1600-1700 m al Vessant Nord del Cadí-Moixeró i al Prepirineu,
esquiable per sobre dels 1800-1900 m. Al Ter-Freser i al Perafita-Puigpedrós el mantell passa
a ser continu des dels 1800-1900 m. A 2200 m els gruixos oscil•len entre 10-50 cm, sent el
Perafita-Puigpedrós el sector més innivat, i el Prepirineu on els gruixos són més escassos. Hi ha
nombroses deflacions en sectors exposats a l’acció del vent, especialment al Ter-Freser i al PerafitaPuigpedrós. Evolució del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/
Riscos-geologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 26/01/2018
Durant la jornada de dijous encara predominarà la situació de neu humida, però amb el front fred
previst s’imposarà el problema de la neu ventada. Les temperatures van assolir ahir dimecres el
màxim d’aquest episodi, amb valors de fins a 9ºC a 2200 m. Tot i que avui dijous el regel no ha
estat tan efectiu com ahir, el mantell es presenta encrostat i dur, sent molt probables les caigudes
per relliscada. En vessants assolellats de fort pendent, durant les hores centrals de dijous encara són
possibles algunes caigudes naturals d’allaus de neu humida que no superaran la mida 2 (suficient
per enterrar una persona). Independentment, per sobre dels 2500 m, poder tenir lloc caigudes
d’allaus de neu ventada al pas d’una persona; podran assolir mida 2 i tenir lloc especialment a
llocs favorables a les acumulacions com sota colls i carenes orientats a sud i est. Aquesta nit
un nou front fred afectarà el Pirineu Oriental; inicialment la cota de neu es situarà a 1800 m,
però baixarà fins a 1000 m al llarg de la nit. Les acumulacions seran poc destacables, de 10-20
cm de neu nova, però l’intens vent de nord i est formarà plaques de neu ventada a orientacions
sud i oest; es podran desprendre al pas d’una persona i seran en general de mida 1, tot i que
no se’n descarten de mida 2 al Ter-Freser i al Perafita- Puigpedrós. Evolució setmanal del perill
d’allaus i estat del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscosgeologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
Les nevades aniran desapareixent, però el vent de nord i est continuarà donant lloc a formació de
plaques de neu ventada. Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT.
El proper butlletí s'emetrà el dia 26/01/2018

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
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 26/01/2018

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

Vàlid fins: 27/01/2018

Hora: 10:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 27/01/2018
Perafita-Puigpedrós

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

Ter-Freser

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

Vessant Nord del CadíMoixeró

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

Prepirineu

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

Distribució del mantell nival
Degut a les nevades actuals hi ha neu a terra des de fons de vall. A 2200 m els gruixos oscil·len
entre 30-70 cm, sent el Perafita-Puigpedrós el sector més innivat, i el Prepirineu on els gruixos són
més escassos. Evolució del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/
Riscos-geologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 27/01/2018
La situació és de neu ventada i de neu recent a tots els sectors. La situació nivològica ha
canviat dràsticament respecte ahir per efecte d’una depressió amb nevades fins a cota baixa. Les
acumulacions es situen entre 20 i 40 cm de neu recent, les més quantioses al Prepirineu i Vessant
Nord del Cadí-Moixeró; és probable que hagin anat acompanyades de neu granulada. La cota de
neu ha baixat progressivament fins a uns 800 m; es preveu que el vent s’intensifiqui al llarg de les
pròximes hores. La neu recent s’ha dipositat sobre un mantell encrostat, dur i de superfície llisa,
de manera que la neu nova no està consolidada i les propagacions són molt efectives. El vent
ha anat girant i s’estan formant plaques de neu ventada en diverses orientacions, sobretot al TerFreser; amb les nevades d’avui divendres i l’efecte del vent aquestes podran arribar a assolir mida 3
(suficient per enterrar un grup de persones) i seran susceptibles a caure al pas d’una persona. També
seran probables caigudes naturals d’allaus de neu recent de fins a mida 2 (suficient per enterrar una
persona), sobretot a zones arrecerades de l’acció del vent i de fort pendent. Evolució setmanal del
perill d’allaus i estat del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/
Riscos-geologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
Continuarà el vent de component nord i est, i amb ell, el transport de neu i la formació de plaques.
Evolució del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 27/01/2018

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
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 27/01/2018

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

Vàlid fins: 29/01/2018

Hora: 10:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 29/01/2018
Perafita-Puigpedrós

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

Ter-Freser

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

Vessant Nord del CadíMoixeró

MARCAT (3).

Prepirineu

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

Distribució del mantell nival
Degut a les nevades hi ha neu a terra des de fons de vall. A 2200 m els gruixos oscil·len entre
30-70 cm, sent el Perafita-Puigpedrós el sector més innivat, i el Prepirineu on els gruixos són
més escassos. Evolució del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/
Riscos-geologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 29/01/2018
La situació és de neu ventada i de neu recent a tots els sectors. Les nevades d’ahir, han acumulat
entre 25 i 60 cm de neu recent, les més quantioses al Prepirineu i Vessant Nord del Cadí-Moixeró;
és probable que hagin anat acompanyades de neu granulada. Avui dissabte matí encara nevava
feblement a l’extrem nord. Desapareixeran però al final del dia tornaran a reactivar-se amb el
gir del vent a llevant i nord est. La neu recent a més d’estar placada, no lliga gens bé amb la
crosta basal llisa i relliscosa. S’espera que les propagacions siguin molt efectives i per tant que
hi hagi desencadenaments de placa a distància; fins i tot des de terreny pla. La insolació d’avui
migdia i sobretot de demà diumenge afavoreix l’estructura de placa i intensifica aquest tipus de
desencadenaments. Aquestes plaques es troben a qualsevol orientació amb més gruix en els vessants
sud i est però se’n formaran també de noves demà diumenge en oest i nord sobre les ja existents.
Poden assolir mida 3 (suficient per enterrar un grup de persones). També són molt probables caigudes
naturals d’allaus de neu recent de forma espontània fins a mida 2 (suficient per enterrar una persona),
sobretot a les canals del Cadí i zones arrecerades de l’acció del vent de la resta de sectors. La
situació és molt delicada i extremar les precaucions en aquesta situació és més que recomanable.
Evitar zones de canals i escollir altres alternatives com terreny simple no exposat a pendents propicis
o cenyir-se a sectors de bosc sense trampes poden ser bones opcions. Evolució setmanal del perill
d’allaus i estat del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscosgeologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
A partir de dilluns la situació tendirà a estabilitzar-se progressivament per l’assentament de les
plaques i perquè també s’hauran anat purgant els vessants més inclinats diumenge. Evolució del perill:
ESTACIONARI DIUMENGE, EN PROGRESSIU DESCENS DILLUNS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 29/01/2018

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
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 29/01/2018

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

Vàlid fins: 30/01/2018

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 30/01/2018
Perafita-Puigpedrós

MODERAT (2).

Ter-Freser

MODERAT (2).

Vessant Nord del CadíMoixeró

MODERAT (2).

Prepirineu

MODERAT (2).

Distribució del mantell nival
Podem trobar neu a terra a partir de 1300 m, amb continuïtat per sobre de 1600 m a
les orientacions assolellades i de 1900 a les solanes. A 2200 m els gruixos oscil·len entre
30-90 cm; podem trobar deflacions a les zones ben exposades al vent del nord. Evolució
del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologics-igeotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 30/01/2018
La situació és de neu ventada i de neu humida a tots els sectors. Les quantioses nevades de divendres
van anar acompanyades de vent d’oest i sud; la neu era seca i transportable, de manera que amb el
fort vent de nord i est de dissabte es van formar noves plaques. Així, podem trobar plaques de neu
ventada a indrets arrecerats del vent de qualsevol orientació que podran caure al pas d’una persona i
assolir, com a molt, mida 2 (suficient per enterrar una persona). Donat l’efecte del sol, i les temperatures
lleugerament positives, les plaques es troben en procés d’estabilització des de diumenge a les
orientacions solanes, mentre que a les obagues l’assentament serà més lent. El temps és assolellat
i les temperatures suaus des de diumenge; a les orientacions sud, per sota de 2400 m el mantell
s’està humitejant superficialment i ja es registren caigudes de boles o petites purgues. Entre dilluns i
dimarts, a les hores centrals del dia hi haurà caigudes naturals d’allaus de neu humida, especialment
en moments de forta insolació i que afectaran especialment vessants de fort pendent. En general seran
de mida 1 (suficient per fer-nos caure, però no per enterrar una persona). Evolució setmanal del perill
d’allaus i estat del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscosgeologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
Les plaques de neu ventada continuaran el seu procés d’assentament progressiu; continuaran les
temperatures elevades i la probabilitat d’allaus de neu humida. Evolució del perill: EN LLEUGER
DESCENS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 30/01/2018
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 30/01/2018

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

Vàlid fins: 31/01/2018

Hora: 12:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 31/01/2018
Perafita-Puigpedrós

MODERAT (2).

Ter-Freser

MODERAT (2).

Vessant Nord del CadíMoixeró

MODERAT (2).

Prepirineu

MODERAT (2).

Distribució del mantell nival
Podem trobar neu a terra a partir de 1300 m, amb continuïtat per sobre de 1600 m a les
orientacions obagues i de 1900 a les solanes. A 2200 m els gruixos oscil·len entre 30-90 cm; podem
trobar deflacions a les zones ben exposades al vent del nord, sobretot al Ter-Freser i al PerafitaPuigpedrós. Evolució del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/
Riscos-geologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 31/01/2018
La situació és de neu humida i neu ventada a tots els sectors. El temps és assolellat i les temperatures
suaus des de diumenge. De dia el mantell s’humiteja superficialment a totes les cotes en orientacions
assolellades, i fins a uns 2200 m a les obagues; de matinada el refredament és fort i es registra regel
fora de les obagues més elevades. Entre dimarts i dimecres continuarà la caiguda de purgues o d’allaus
de neu humida de mida 1 (insuficient per enterrar una persona, però si per fer-nos caure i produir
lesions o conseqüències pitjors en terreny trampa). Seran més probables en orientacions sud, a les
hores centrals del dia i afectaran especialment vessants de fort pendent. Donades les nevades de
divendres i l’efecte del vent que ha bufat de diferents direccions, podem trobar plaques de neu ventada
a indrets arrecerats del vent de qualsevol orientació. Cauran, en general, al pas d’un grup de persones
i podran assolir mida 2 (suficient per enterrar una persona). Donat l’efecte del sol, i les temperatures
lleugerament positives, les plaques es troben en procés d’estabilització des de diumenge a les
orientacions solanes, mentre que a les obagues l’assentament està sent lent. Evolució setmanal del
perill d’allaus i estat del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/
Riscos-geologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
Descens marcat de les temperatures i arribada d’un nou front amb nevades minses. El problema de neu
humida minvarà, però podran haver-hi noves allaus de neu ventada. Evolució del perill: EN LLEUGER
AUGMENT.
El proper butlletí s'emetrà el dia 31/01/2018
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 31/01/2018

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

Vàlid fins: 01/02/2018

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 01/02/2018
Perafita-Puigpedrós

MODERAT (2).

Ter-Freser

MODERAT (2).

Vessant Nord del CadíMoixeró

MODERAT (2).

Prepirineu

MODERAT (2).

Distribució del mantell nival
Podem trobar neu a terra a partir de 1300 m, amb continuïtat per sobre de 1600 m a les
orientacions obagues i de 1900 a les solanes. A 2200 m els gruixos oscil·len entre 30-90 cm; podem
trobar deflacions a les zones ben exposades al vent del nord, sobretot al Ter-Freser i al PerafitaPuigpedrós. Evolució del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/
Riscos-geologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 01/02/2018
La situació és de neu humida i neu ventada a tots els sectors. Continuen les temperatures suaus,
el vent fluix, la humitat baixa i la forta insolació pròpies del temps anticiclònic. De dia el mantell
s’humiteja superficialment a totes les cotes en orientacions assolellades, i fins a uns 2200 m a
les obagues; de matinada el refredament és fort i es registra regel. Avui dimecres continuarà la
caiguda de purgues o d’allaus de neu humida de mida 1 (insuficient per enterrar una persona,
però si per fer-nos caure i produir lesions o conseqüències pitjors en terreny trampa). Seran més
probables en orientacions sud, a les hores centrals del dia i afectaran especialment vessants de fort
pendent. Encara podem trobar plaques de neu ventada a indrets arrecerats del vent de qualsevol
orientació, per bé que les més inestables es troben a les obagues per sobre de 2200 m. No es
descarten caigudes d’allaus de neu ventada al pas d’un grup de persones que podrien assolir mida
2 (suficient per enterrar una persona). Durant la jornada de dijous un nou front fred afectarà el
Pirineu Oriental, amb vent de nord-oest, descens tèrmic i nevades minses a tots els sectors. Al
final del dia hi haurà petites plaques de neu ventada, principalment a est i sud, que no superaran
la mida 1 però seran susceptibles de caure al pas d’una persona. Evolució setmanal del perill
d’allaus i estat del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscosgeologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
El fort vent de nord i oest continuarà donant lloc a transport i, en conseqüència, formació de plaques
de neu ventada. Evolució del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 01/02/2018
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 01/02/2018

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

Vàlid fins: 02/02/2018

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 02/02/2018
Perafita-Puigpedrós

MODERAT (2).

Ter-Freser

MODERAT (2).

Vessant Nord del CadíMoixeró

MODERAT (2).

Prepirineu

MODERAT (2).

Distribució del mantell nival
Podem trobar neu a terra a partir de 1300 m, amb continuïtat per sobre de 1600 m a les
orientacions obagues i de 1900 a les solanes, per bé que al Ter-Freser el mantell es discontinu
en vessants assolellats a totes les cotes. A 2200 m els gruixos oscil•len entre 30-90 cm; podem
trobar deflacions a les zones ben exposades al vent del nord, sobretot al Ter-Freser i al PerafitaPuigpedrós. Evolució del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/
Riscos-geologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 02/02/2018
La situació és de neu ventada a tots els sectors. Durant el matí de dijous s’està registrant un canvi
en les condicions meteorològiques i del mantell nival. Les temperatures han baixat uns 5ºC en 24
hores i han començat les nevades febles previstes amb cota d’uns 1000 m. El mantell previ a la
nevada es troba endurit en orientacions sud; a les obagues, malgrat que a les cotes més baixes
també hi ha presència de regel, podem trobar gebre a bona part de les cotes, i neu pols reciclada
per damunt de 2200 m. El contacte entre la neu vella i l’antiga serà dolent als vessants obacs; a
més, el vent que s’espera entre dijous i divendres formarà plaques de neu ventada a orientacions
sud i est. Seran probables allaus al pas d’una persona en les citades orientacions que podran
assolir mida 1 (insuficient per enterrar una persona però capaç de generar caigudes, lesions, o
conseqüències més destacables en terreny trampa). Evolució setmanal del perill d’allaus i estat
del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologics-igeotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
El fort vent de nord i oest continuarà donant lloc a transport i, en conseqüència, formació de plaques
de neu ventada. Evolució del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 02/02/2018
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 02/02/2018

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

Vàlid fins: 03/02/2018

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 03/02/2018
Perafita-Puigpedrós

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

Ter-Freser

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

Vessant Nord del CadíMoixeró

FEBLE (1) fins a 2300 m, MODERAT (2) a partir d'aquesta cota.

Prepirineu

FEBLE (1) fins a 2300 m, MODERAT (2) a partir d'aquesta cota.

Distribució del mantell nival
Podem trobar neu a terra a partir de 1300 m, amb continuïtat per sobre de 1600 m a les
orientacions obagues i de 1900 a les solanes, per bé que al Ter-Freser el mantell es discontinu
en vessants assolellats a totes les cotes. A 2200 m els gruixos oscil·len entre 30-90 cm; podem
trobar deflacions a les zones ben exposades al vent del nord, sobretot al Ter-Freser i al PerafitaPuigpedrós. Evolució del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/
Riscos-geologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 03/02/2018
La situació és de neu ventada i de capes febles persistents a tots els sectors. Les temperatures
han davallat considerablement a tot el Pirineu; ahir dijous van haver-hi nevades en forma de ruixat
a diferents sectors, però les acumulacions recollides van ser minses. El mantell previ a la nevada
es troba endurit en orientacions sud; a les obagues, a cotes baixes també hi ha presència de
regel, podem trobar gebre a bona part de les cotes, i neu pols reciclada per damunt de 2200 m.
El vent de component nord i oest ha format acumulacions molt petites que podran caure al pas
d’una persona, principalment al nord del Ter-Freser i del Perafita-Puigpedrós. Independentment, no
es descarten allaus al pas d’un grup de persones en les orientacions obagues que podran assolir mida
1 (insuficient per enterrar una persona però capaç de generar caigudes, lesions, o conseqüències
més destacables en terreny trampa) per la presència de neu facetada. Evolució setmanal del perill
d’allaus i estat del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscosgeologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
Un episodi de nevades amb flux de vent de sud podrà donar lloc a nevades i formació de plaques de
neu ventada. Evolució del perill: EN AUGMENT.
El proper butlletí s'emetrà el dia 03/02/2018
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 03/02/2018

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

Vàlid fins: 05/02/2018

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 05/02/2018
Perafita-Puigpedrós

MODERAT (2).

Ter-Freser

MODERAT (2) fins al migdia de dilluns, MARCAT (3) a partir
d'aleshores.

Vessant Nord del CadíMoixeró

MODERAT (2) fins al migdia de dilluns, MARCAT (3) a partir
d'aleshores.

Prepirineu

MODERAT (2) fins al migdia de dilluns, MARCAT (3) a partir
d'aleshores.

Distribució del mantell nival
Podem trobar neu a terra a partir de 1300 m, amb continuïtat per sobre de 1600 m a les
orientacions obagues i de 1900 a les solanes, per bé que al Ter-Freser el mantell es discontinu
en vessants assolellats a totes les cotes. A 2200 m els gruixos oscil•len entre 30-90 cm; podem
trobar deflacions a les zones ben exposades al vent del nord, sobretot al Ter-Freser i al PerafitaPuigpedrós. Evolució del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/
Riscos-geologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 05/02/2018
La situació és de neu ventada i de capes febles persistents a tots els sectors. Durant els últims dies els
protagonistes han estat les nevades minses a l’extrem nord del Perafita-Puigpedrós i del Ter-Freser,
i el fort vent de component nord que ha donat lloc a transport i formació de plaques. Actualment la
situació és de neu ventada per la presència de plaques al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser que poden
caure al pas d’una persona i assolir mida 1 (insuficient per enterrar a una persona però amb capacitat
per provocar caigudes). També és destacable la presència de grans facetats i gebre en obagues poc
ventades d’orientacions nord, que al pas d’una persona no es descarta que donin lloc a caigudes
d’allaus de mida 1. La situació canviarà a partir de migdia de diumenge, amb les nevades previstes i el
vent de sud i est. Es formaran plaques de neu ventada a nord i oest, sobre un mantell amb presència
de gebre i grans facetats, de manera que seran molt probables les caigudes d’allaus accidentals al
pas d’una persona. Seran de mida 2 (suficient per enterrar una persona), tot i que si les acumulacions
són prou quantioses no se’n descarten de mida 3 (suficient per enterrar un grup de persones) al TerFreser, Prepirineu i Vessant Nord del Cadí-Moixeró al llarg de dilluns a la tarda. Evolució setmanal del
perill d’allaus i estat del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/
Riscos-geologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
El fort vent de nord-est formarà plaques de neu ventada en noves orientacions. Evolució del perill: EN
LLEUGER AUGMENT.
El proper butlletí s'emetrà el dia 05/02/2018

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 oriental

Data: 05/02/2018

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

Vàlid fins: 06/02/2018

Hora: 13:30

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 06/02/2018
Perafita-Puigpedrós

FORT (4).

Ter-Freser

FORT (4).

Vessant Nord del CadíMoixeró

FORT (4).

Prepirineu

FORT (4).

Distribució del mantell nival
Hi ha neu al terra a tots els sectors des de fons de vall degut a l’actual episodi de
nevades. A 2200 m els gruixos oscil•len entre 30-100 cm. Evolució del gruix, consultable
a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologics-i-geotecnia/Allaus/
Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 06/02/2018
La situació és de neu recent i de neu ventada. Des de diumenge al matí s’han acumulat
entre 50-80 cm al Ter-Freser, Vessant Nord del Cadí-Moixeró i Prepirineu, i entre 30-60 cm al
Perafita-Puigpedrós. Al llarg del matí d’avui dilluns s’ha intensificat la nevada i ho podria tornar
a fer entre el vespre i la nit. La nevada s’acumula damunt d’un mantell inestable (pols reciclada,
gebre) al Vessant Nord del Cadí-Moixeró i més ventat i sense neu a lloms i cordals de la resta
de sectors. A tots els sectors són molt probables allaus naturals de neu recent de fins a mida
3 (suficient per enterrar un grup de persones) a qualsevol cota i orientació. També són molt
probables allaus de placa de neu ventada, que podran assolir mida 3 en orientacions obagues
i caure, fins i tot, de manera natural, especialment demà dimarts, ja que amb les nevades i el
vent prevists les plaques aniran afectant més orientacions. Evolució setmanal del perill d’allaus
i estat del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscosgeologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
El vent de nord-oest donarà lloc a formació de noves plaques de neu ventada. Evolució del
perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 06/02/2018
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 06/02/2018

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

Vàlid fins: 07/02/2018

Hora: 10:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 07/02/2018
Perafita-Puigpedrós

FORT (4).

Ter-Freser

FORT (4).

Vessant Nord del CadíMoixeró

FORT (4).

Prepirineu

FORT (4).

Distribució del mantell nival
Hi ha neu al terra a tots els sectors des de fons de vall degut a l’actual episodi de
nevades. A 2200 m els gruixos oscil·len entre 100-170 cm. Al matí de dimarts, la neu encara
està ben distribuïda ja que ha nevat bastant a plom; als cims es comença a transportar
neu. Evolució del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscosgeologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 07/02/2018
La situació és de neu recent, passant a neu ventada a partir de migdia de dimarts. A tots els
sectors són molt probables allaus espontànies de neu recent de fins a mida 3 (mida mitjana,
suficient per enterrar un grup de persones) a qualsevol cota i orientació. A partir de migdia de
dimarts, per efecte del vent fort del NE que s’ha d’intensificar, seran molt probables allaus de
placa de neu ventada que podrien assolir puntualment mida 4 (mida gran, suficient per malmetre
infraestructures), a excepció del Perafita-Puigpedrós. Des de diumenge al matí fins a migdia de
dilluns s’han acumulat entre 80-115 cm de neu recent a tots els sectors, a excepció del PerafitaPuigpedrós, on no sobrepassen els 70 cm. Es preveu que deixi de nevar avui dimarts a mig matí,
però és previst que el vent de NE s’enforteixi a partir de migdia de dimarts i provoqui enormes
sobreacumulacions de neu ventada molt inestables. Evolució setmanal del perill d’allaus i estat
del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologics-igeotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
El mantell es mantindrà molt inestable. Evolució del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 07/02/2018
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 07/02/2018

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

Vàlid fins: 08/02/2018

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 08/02/2018
Perafita-Puigpedrós

MARCAT (3).

Ter-Freser

MARCAT (3).

Vessant Nord del CadíMoixeró

FORT (4).

Prepirineu

FORT (4).

Distribució del mantell nival
Hi ha neu al terra a tots els sectors des de fons de vall degut a l’episodi de nevades. A 2200 m els
gruixos oscil·len entre 100-170 cm. Evolució del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracioi-empresa/Serveis/Riscos-geologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 08/02/2018
La situació és de neu ventada i neu recent a tots els sectors. Al Prepirineu i al Vessant nord del
Cadí-Moixeró on la neu recent dels darrers dies no s’ha assentat, la situació encara és delicada.
És probable que caiguin encara allaus de forma espontània, tant de placa com de neu recent
a qualsevol orientació. Sobretot poden caure en els indrets on la neu s’hagi transformat menys,
com les obagues, bosc obac i esclarissat i especialment a les canals, com les del Cadí, on la
neu es manté molt seca i freda. També amb la insolació cauran allaus a les solanes de forma
espontània. Es preveu que les allaus puguin assolir mida suficient per enterrar un camió i assolir
fons de vall. Al Ter-Freser i al Perafita-Puigpedrós les plaques poden caure al pas d’una persona
i assolir mida per enterrar un grup de persones. També s’estan veient afectades les solanes per
la caiguda espontània d’allaus de neu recent humida. Evolució setmanal del perill d’allaus i estat
del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologics-igeotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
Progressivament la neu anirà assentant-se. No obstant, es preveu que a l’extrem nord hi arribin noves
nevades de cara a divendres. Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS o ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 08/02/2018
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 08/02/2018

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

Vàlid fins: 09/02/2018

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 09/02/2018
Perafita-Puigpedrós

MARCAT (3).

Ter-Freser

MARCAT (3).

Vessant Nord del Cadí-Moixeró

FORT (4).

Prepirineu

MARCAT (3).

Distribució del mantell nival
Hi ha neu al terra a tots els sectors des de fons de vall degut a l’episodi de nevades. A 2200 m els gruixos oscil·len
entre 100-150 cm. Evolució del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscosgeologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 09/02/2018
La situació és de neu ventada i neu recent a tots els sectors A les canals del Cadí la neu encara no s’ha assentat;
les zones de sortida es troben exposades a l’acció del vent i són molt susceptibles de donar lloc a allaus al pas
d’una persona o, fins i tot, de manera natural. Aquestes podrien assolir mida 3 (suficient per enterrar un grup de
persones). A la resta de sectors també continuem sota els efectes de la quantiosa nevada de diumenge i dilluns.
La neu nova ha estat fàcilment transportada pel vent que, tot i no ser especialment virulent, ha format plaques a
diferents orientacions, sobretot a les est i sud, i de manera més destacada al Ter-Freser. A més, la boira registrada
en alguns indrets ha compactat la neu i li ha donat estructura de placa. En tot cas, es tracta de plaques toves,
que poden caure fàcilment al pas d’una persona i tenir mida suficient per enterrar un grup de persones. Cal fer
especial atenció a les obagues i llocs de bosc esclarissat on puntualment hi havia gebre que ha quedat enterrat
i actua de capa feble. Dijous podrà haver algun ruixat de neu dispers i poc quantiós, i la tarda de divendres el
vent del nord tornarà a ser protagonista amb la formació d’estructures de placa. Entre dimarts i dijous han caigut
purgues superficials degut a la insolació, que han afectat a bona part de les orientacions; l’activitat continuarà
a indrets de fort pendent, però no s’espera que superin la mida 2 (suficient per enterrar una persona). Caldrà
evitar moments de forta insolació, sobretot demà divendres coincidint amb els cels clars. Cal tenir experiència
per saber detectar les plaques toves. No us exposeu a vessants amb fortes acumulacions. Els pendents més
suaus no exposats a zones de sortida proclius i sense trampes són els menys problemàtics. Evolució setmanal
del perill d’allaus i estat del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscosgeologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
Continuarà el vent de component nord amb transport i formació de plaques de neu ventada a indrets propicis.
A partir de migdia podran haver noves colades degudes a la insolació i l’increment tèrmic. Evolució del perill:
ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 09/02/2018
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 09/02/2018

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

Vàlid fins: 10/02/2018

Hora: 11:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 10/02/2018
Perafita-Puigpedrós

MARCAT (3).

Ter-Freser

MARCAT (3).

Vessant Nord del Cadí-Moixeró

FORT (4).

Prepirineu

MARCAT (3).

Distribució del mantell nival
Es manté la neu al terra a tots els sectors des de fons de vall. A 2200 m els gruixos oscil·len entre 100-150 cm. La
neu està molt ben distribuïda a cotes altes. Evolució del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracioi-empresa/Serveis/Riscos-geologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 10/02/2018
La situació és de neu ventada a tots els sectors, i de neu recent a les canals del Cadí-Moixeró. Molta atenció
a l’episodi de neu ventada per demà dissabte. A les canals del Cadí la neu encara no s’ha assentat; les zones
de sortida es troben exposades a l’acció del vent i són molt susceptibles de donar lloc a allaus al pas d’una
persona o, fins i tot, de manera espontània divendres nit i demà dissabte quan entri vent fort de nord. Aquestes
podran assolir mida 3 (suficient per enterrar un grup de persones). A la resta de sectors també continuem sota
els efectes de la quantiosa nevada de diumenge i dilluns. Per damunt del nivell del bosc, la neu nova ha estat
fàcilment transportada pel vent moderat del nord durant dimecres i ha format plaques a diferents orientacions,
sobretot a les est i sud, i de manera més destacada al Ter-Freser. Es tracta de plaques toves, que poden
caure fàcilment al pas d’una persona i tenir mida suficient per enterrar un grup de persones. Cal fer especial
atenció a les obagues i límit superior del bosc on puntualment hi havia gebre que ha quedat enterrat i actua
de capa feble. Dins del bosc la neu es manté pols i seca en gruixos de 40-70 cm degut a les baixíssimes
temperatures d’aquesta setmana. En vessants assolellats al centre del dia continuaran caient purgues de neu
recent a l’humitejar-se la neu per efecte del sol. Molta atenció a dissabte ja que el vent del nord tornarà a bufar
molt fort i es formaran noves plaques de neu ventada més dures i inestables, fins i tot als boscos esclarissats, on
fins ara encara hi havia molta neu pols. Cal tenir experiència per saber detectar les plaques toves (s’esquerden
sota el nostre pes). No us exposeu a vessants amb fortes acumulacions. Els pendents més suaus sense
convexitats i sense trampes (rocs, fons de torrents) són els menys problemàtics. Evolució setmanal del perill
d’allaus i estat del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologicsi-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
Diumenge pot ploure lleugerament fins a 2000 m al Perafita-Puigpedrós i extrem nord del Ter-Freser; a la resta
continuarà la formació de plaques de neu ventada. Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT.
El proper butlletí s'emetrà el dia 10/02/2018
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 10/02/2018

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

Vàlid fins: 12/02/2018

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 12/02/2018
Perafita-Puigpedrós

MARCAT (3).

Ter-Freser

FORT (4).

Vessant Nord del CadíMoixeró

FORT (4).

Prepirineu

MARCAT (3).

Distribució del mantell nival
Es manté la neu al terra a tots els sectors des de fons de vall. A 2200 m els gruixos
oscil•len entre 100-150 cm. S’estan formant grans sobreacumulacions en orientacions S i
SW. Evolució del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscosgeologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 12/02/2018
La situació és de neu ventada a tots els sectors. Al Ter-Freser i al Vessant Nord del Cadí-Moixeró
és probable alguna allau espontània de mida 4 (mida gran, suficient per arribar a fons de vall i
malmetre infraestructures). Dissabte està bufant vent del N i NE molt fort i neva neu seca i molt
freda al límit nord del Ter-Freser i del Perafita-Puigpedrós. S’estan formant abundants plaques de
vent a tots els sectors, especialment a cotes mitges, al límit superior del bosc, on hi havia molta
neu pols per transportar. Aquestes plaques de vent estan caient de forma espontània avui dissabte
i és probable que també demà diumenge; són de mida 3 (mida mitjana, suficient per colgar un
grup de persones), especialment en orientacions NE, E, SE, S i SW. Compte amb les obagues
arrecerades on hi ha nivells febles. Diumenge nevarà novament al Ter-Freser i al Perafita-Puigpedrós,
amb cota de neu pujant i vent del NW. Es formaran noves plaques de vent que podran caure
espontàniament, localment de mida 3 (mida mitjana, suficient per colgar un grup de persones). A
més, degut a la pluja a cotes mitges i baixes augmentarà la probabilitat d’allaus espontànies a
qualsevol orientació al Ter-Freser i al Perafita-Puigpedrós. Cal tenir experiència per saber detectar les
plaques toves (s’esquerden sota el nostre pes). No us exposeu a vessants amb fortes acumulacions.
Els pendents més suaus sense convexitats i sense trampes (rocs, fons de torrents) són els menys
problemàtics. Estigueu pendents de la cota d’aigua-neu diumenge. Evolució setmanal del perill
d’allaus i estat del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscosgeologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
Dilluns pot nevar neu molt seca i freda amb vent de NE. Continuarà la formació de noves plaques de
neu ventada molt inestables. Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT.
El proper butlletí s'emetrà el dia 12/02/2018
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 12/02/2018

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

Vàlid fins: 13/02/2018

Hora: 12:30

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 13/02/2018
Perafita-Puigpedrós

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

Ter-Freser

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

Vessant Nord del CadíMoixeró

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

Prepirineu

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

Distribució del mantell nival
Es manté la neu al terra a tots els sectors des de fons de vall. A 2200 m els gruixos
oscil·len entre 100-150 cm. S'estan formant grans sobreacumulacions en orientacions S i
SW. Evolució del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscosgeologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 13/02/2018
La situació és de neu ventada a tots els sectors. L’augment de la temperatura de diumenge i les febles
precipitacions amb cota de neu per sobre dels 1800-1900 m, han humitejat el mantell per sota els
2100-2200 m on es preveu l’encrostament de cara a la tarda. Per sobre el mantell ha estat ventat
i es mantenen plaques inestables que poden caure al sol pas d’una persona, especialment a les
obagues, on es mantenen capes febles. En general poden tenir mida suficient per enterrar fàcilment
a una persona però poden fins i tot assolir la mida 3 (mida mitjana, suficient per colgar un grup de
persones), especialment en orientacions NE, E, SE, S i SW. Cal tenir en compte, especialment, les
obagues arrecerades, com per exemple les zones de canals, on hi ha nivells febles. Es recomana
que no us exposeu a vessants amb fortes acumulacions. Els pendents més suaus sense convexitats
i sense trampes (rocs, fons de torrents) són els menys problemàtics. Evolució setmanal del perill
d’allaus i estat del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscosgeologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
Es preveu que les plaques es mantinguin inestables a cotes altes. Evolució del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 13/02/2018
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 13/02/2018

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

Vàlid fins: 14/02/2018

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 14/02/2018
Perafita-Puigpedrós

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

Ter-Freser

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

Vessant Nord del Cadí-Moixeró

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

Prepirineu

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

Distribució del mantell nival
Es manté la neu al terra a tots els sectors des de fons de vall. A 2200 m els gruixos oscil·len entre 100-150 cm.
El vent dels últims dies ha donat lloc a transport i ha format deflacions per sobre del nivell del bosc, sobretot al
Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser. També podem trobar acumulacions a indrets arrecerats del vent de qualsevol
orientació, especialment a les sud i est. Evolució del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-iempresa/Serveis/Riscos-geologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 14/02/2018
La situació és de neu ventada a tots els sectors; durant la tarda de dimecres apareixerà també el problema
de la neu humida al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser. L'augment de la temperatura de diumenge i les febles
precipitacions amb cota de neu per sobre dels 1800-1900 m, han humitejat el mantell per sota els 2100-2200
m on es preveu l'encrostament de cara a la tarda. Per sobre el mantell ha estat ventat i es mantenen plaques
inestables que poden caure al sol pas d'una persona, especialment a les obagues, on es mantenen capes
febles. En general poden tenir mida suficient per enterrar fàcilment a una persona però poden fins i tot assolir
la mida 3 (mida mitjana, suficient per colgar un grup de persones), especialment en orientacions NE, E, SE,
S i SW. Cal tenir en compte, especialment, les obagues arrecerades, com per exemple les zones de canals,
on hi ha nivells febles. Es recomana que no us exposeu a vessants amb fortes acumulacions. Els pendents
més suaus sense convexitats i sense trampes (rocs, fons de torrents) són els menys problemàtics. Un front
càlid afectarà el Pirineu la tarda de dimecres. Es preveuen precipitacions minses, presència de núvols baixos
i augment de temperatures; tots aquests elements humitejaran el mantell superficialment fins a uns 2600 m i
podran donar lloc a purgues de mida insuficient per enterrar una persona de neu humida. Aquest humitejament
afectarà principalment el Ter-Freser i el Perafita-Puigpedrós. En moments de precipitació en forma líquida
cal evitar vessants de forta inclinació independentment de la seva orientació. Evolució setmanal del perill
d’allaus i estat del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologicsi-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
Continuarà el front càlid amb precipitacions minses. El problema de la neu humida es podrà agreujar. Evolució
del perill: EN LLEUGER AUGMENT al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser, ESTACIONARI a la resta.
El proper butlletí s'emetrà el dia 14/02/2018
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 14/02/2018

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

Vàlid fins: 15/02/2018

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 15/02/2018
Perafita-Puigpedrós

MARCAT (3).

Ter-Freser

MARCAT (3).

Vessant Nord del Cadí-Moixeró

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

Prepirineu

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

Distribució del mantell nival
Es manté la neu al terra a tots els sectors des de fons de vall. A 2200 m els gruixos oscil·len entre 80-150 cm.
El vent dels últims dies ha donat lloc a transport i ha format deflacions per sobre del nivell del bosc, sobretot al
Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser. També podem trobar acumulacions a indrets arrecerats del vent de qualsevol
orientació, especialment a les sud i est. Evolució del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-iempresa/Serveis/Riscos-geologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 15/02/2018
La situació és de neu humida, sobretot al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser, i de capes febles persistents.
Podem trobar acumulacions a bona part de les orientacions degut als diferents episodis de vent esdevinguts
des de la setmana passada. Sovint reposen sobre nivells de facetes o de gebre enterrat, amb baixa cohesió,
fet que li dóna una estructura inestable al mantell i amb permet propagacions efectives en cas de ruptura;
malgrat el regel superficial, encara són probables caigudes d’allaus al pas d’una persona que podrien assolir
mida 3 (suficient per enterrar un grup de persones). Per sota de 2200 m, on el regel ha estat més efectiu
i el transport és menor, les allaus seran menys probables i no superaran la mida suficient per enterrar un
grup de persones. Cal tenir en compte especialment les obagues arrecerades, com per exemple les zones
de canals, on hi ha nivells febles. Es recomana que no us exposeu a vessants amb fortes acumulacions. Els
pendents més suaus sense convexitats i sense trampes (rocs, fons de torrents) són els menys problemàtics.
Un front càlid afectarà el Pirineu la tarda de dimecres. Es preveuen precipitacions minses, presència de núvols
baixos i augment de temperatures; tots aquests elements humitejaran el mantell superficialment fins a uns
2700 m i podran donar lloc a purgues de mida suficient per enterrar una persona de neu humida. Aquest
humitejament afectarà principalment el Ter-Freser i el Perafita-Puigpedrós. En moments de precipitació en forma
líquida cal evitar vessants de forta inclinació independentment de la seva orientació. Evolució setmanal del perill
d’allaus i estat del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologicsi-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
Minvarà el problema de la neu humida; a més, degut al regel les capes febles persistents podran ser més difícils
de desencadenar. Evolució del perill: EN DESCENS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 15/02/2018
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 15/02/2018

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

Vàlid fins: 16/02/2018

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 16/02/2018
Perafita-Puigpedrós

MARCAT (3).

Ter-Freser

MARCAT (3).

Vessant Nord del Cadí-Moixeró

MODERAT (2).

Prepirineu

MODERAT (2).

Distribució del mantell nival
Es manté la neu al terra a tots els sectors a partir de 1200 m aproximadament. A 2200 m els gruixos oscil·len
entre 70-150 cm. El vent dels últims dies ha donat lloc a transport i ha format deflacions per sobre del nivell del
bosc, sobretot al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser. També podem trobar acumulacions a indrets arrecerats del
vent de qualsevol orientació, especialment a les sud i est. Evolució del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/
Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 16/02/2018
La situació és de neu humida i capes febles persistents al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser, i de capes febles
persistents i neu humida al Vessant Nord del Cadí-Moixeró i al Prepirineu. Entre dimecres i dijous un front càlid
ha afectat el Pirineu, deixant acumulacions de 5-10 cm de neu recent a les cotes més elevades del PerafitaPuigpedrós i del Ter-Freser; la cota de neu va assolir valors propers a 2200 m. Per sota d’aquesta cota el mantell
s’ha humitejat fortament. Són molt probables allaus de neu humida, en general de mida 1 (suficient per produir
caigudes però no per enterrar-nos) a qualsevol orientació al Ter-Freser i al Perafita-Puigpedrós, i principalment
en vessants assolellats de la resta de sectors. Degut a la insolació i l’ascens tèrmic l’activitat d’allaus de neu
humida es mantindrà avui dijous fins al vespre, i novament demà divendres durant les hores centrals del dia, tot
i que el regel matinal farà que siguin menys probables. Cal evitar els vessants de fort pendent en especialment
els assolellats per sota de 2200 m o fins i tot a cotes superiors i durant les hores de màxima insolació. Altrament,
podem trobar acumulacions a bona part de les orientacions degut als diferents episodis de vent esdevinguts des
de la setmana passada. Sovint reposen sobre nivells de facetes o de gebre enterrat, amb baixa cohesió, fet que
li dóna una estructura inestable al mantell i amb permet propagacions efectives en cas de ruptura; per sobre de
2200 m són probables caigudes d’allaus al pas d’un grup de persones que podrien assolir mida 2 (suficient per
enterrar una persona). Cal tenir en compte especialment les obagues arrecerades, com per exemple les zones
de canals, on hi ha nivells febles. Es recomana que no us exposeu a vessants amb fortes acumulacions. Els
pendents més suaus sense convexitats i sense trampes (rocs, fons de torrents) són els menys problemàtics.
Evolució setmanal del perill d’allaus i estat del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-iempresa/Serveis/Riscos-geologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
Un nou solc amb nevades poc quantioses afectarà el Pirineu i podrà formar noves plaques de neu ventada.
El descens tèrmic i la menor insolació faran minvar l’activitat d’allaus de neu humida. Evolució del perill:
ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 16/02/2018
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 16/02/2018

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

Vàlid fins: 17/02/2018

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 17/02/2018
Perafita-Puigpedrós

FORT (4).

Ter-Freser

MARCAT (3).

Vessant Nord del Cadí-Moixeró

FORT (4).

Prepirineu

FORT (4).

Distribució del mantell nival
Degut a les precipitacions actuals la cota de neu a terra està reculant. A 2200 m els gruixos oscil·len entre 60-140
cm. El vent dels últims dies ha donat lloc a transport i ha format deflacions per sobre del nivell del bosc, sobretot al
Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser. També podem trobar acumulacions a indrets arrecerats del vent de qualsevol
orientació, especialment a les sud i est. Evolució del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-iempresa/Serveis/Riscos-geologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 17/02/2018
La situació és de neu humida i capes febles persistents. L’episodi de pluges que està tenint lloc el matí de
divendres ha empitjorat l’estabilitat del mantell. Actualment hi ha precipitacions amb cota de neu al voltant de 2600
m; el mantell s’està humitejant considerablement i l’activitat d’allaus de neu humida serà elevada, principalment
al llarg de divendres. Actualment el mantell és porós i poc dens per sobre de 2000 m al Perafita-Puigpedrós,
Prepirineu i Vessant Nord del Cadí-Moixeró, per la qual cosa la infiltració d’aigua líquida podrà penetrar fins a
capes profundes del mantell; al Ter-Freser el mantell es troba més endurit superficialment per l’acció del vent. Les
allaus de neu humida podran assolir mida 3 (suficient per enterrar un grup de persones) tot i que no es descarta
que arribin a mida 4 (amb capacitat per destruir massa forestal antiga, danyar edificis i arribar a fons de vall) i
podran tenir lloc a qualsevol orientació. El regel matinal de dissabte i el descens de temperatura faran minvar
l’activitat d’allaus de neu humida. Altrament, podem trobar acumulacions a bona part de les orientacions degut als
diferents episodis de vent esdevinguts des de la setmana passada. Sovint reposen sobre nivells de facetes o de
gebre enterrat, amb baixa cohesió, fet que li dóna una estructura inestable al mantell i amb permet propagacions
efectives en cas de ruptura; les actuals pluges també podran constituir una sobrecàrrega addicional. Per sobre de
2200 m són probables caigudes d’allaus al pas d’una persona que podrien assolir mida 2 (suficient per enterrar
una persona). Durant la tarda de dissabte hi haurà algunes nevades febles que no afectaran a l’estabilitat del
mantell antic. Cal tenir en compte especialment les obagues arrecerades, com per exemple les zones de canals,
on hi ha nivells febles. Es recomana que no us exposeu a vessants amb fortes acumulacions. Els pendents més
suaus sense convexitats i sense trampes (rocs, fons de torrents) són els menys problemàtics. Evolució setmanal
del perill d’allaus i estat del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscosgeologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
La jornada de temps fresc i assolellat contribuïrà al progressiu assentament del mantell. Evolució del perill: EN
LLEUGER DESCENS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 17/02/2018
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 17/02/2018

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

Vàlid fins: 19/02/2018

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 19/02/2018
Perafita-Puigpedrós

MODERAT (2).

Ter-Freser

MODERAT (2).

Vessant Nord del Cadí-Moixeró

MODERAT (2).

Prepirineu

MODERAT (2).

Distribució del mantell nival
La cota de neu a terra ha anat reculant. A 2200 m els gruixos oscil·len entre 60-140 cm. El vent dels últims dies ha
donat lloc a transport i ha format deflacions per sobre del nivell del bosc, sobretot al Perafita-Puigpedrós i al TerFreser. També podem trobar acumulacions a indrets arrecerats del vent de qualsevol orientació, especialment
a les sud i est. Evolució del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscosgeologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 19/02/2018
La situació és de capes febles persistents atots els sectors i en cas de precipitacions a l’extrem nord, també
es podrà donar una nova situació de neu ventada a l’extrem nosd del Perafita-Puigpedrós i del Ter-Freser. La
baixada de temperatures i el regel superficial fa que al menys per sota dels 2200 m la situació de neu humida hagi
anat desapareixent al llarg de dissabte. A cotes altes, per sobre de 2200 m podem trobar acumulacions a bona
part de les orientacions degut als diferents episodis de vent. Sovint reposen sobre nivells enterrats febles amb
baixa cohesió, fet que li dóna una estructura inestable al mantell i permet propagacions en cas de ruptura a tots
els sectors. A l’extrem nord del Perafita Puigpedrós i també al Ter-Freser es preveuen avui dissabte i diumenge
de matinada nevades febles, acompanyades de vent del nord, que podran donar lloc a formació de noves plaques
de vent i que, per tant, donin pas a una nova situació de neu ventada. En aquest cas es preveu que aquestes
noves plaques siguin fràgils a causa de les temperatures baixes previstes a les cotes més altes, per sobre dels
2200 m. Per sota d’aquesta cota la situació és relativament més estable. Puntualment, si les acumulacions tenen
prou entitat, poden caure també purgues de neu recent en el llocs no afectats pel vent. En general a tots els
sectors, cal fer atenció als vessants amb plaques de vent per sobre dels 2200 m. Els llocs més sensibles al
desencadenament són les vores de placa, més primes, en pendents superiors als 35º i les convexitats. Evolució
setmanal del perill d’allaus i estat del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/
Riscos-geologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
Les noves precipitacions, les baixes temperatures i el vent del nord formaran noves plaques al PerafitaPuigpedrós i al Ter-Freser A la resta no es preveuen massa canvis. Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT
El proper butlletí s'emetrà el dia 19/02/2018
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 19/02/2018

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

Vàlid fins: 20/02/2018

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 20/02/2018
Perafita-Puigpedrós

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

Ter-Freser

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

Vessant Nord del CadíMoixeró

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

Prepirineu

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

Distribució del mantell nival
Malgrat les pluges de divendres, podem trobar neu fins a fons de vall. A 2200 m els
gruixos oscil·len entre 60-130 cm. El vent ha donat lloc a transport i ha format deflacions per
sobre del nivell del bosc, sobretot al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser. També podem trobar
acumulacions a indrets arrecerats del vent de qualsevol orientació, especialment a les sud i
est. Evolució del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscosgeologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 20/02/2018
La situació és de neu ventada al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser, i de capes febles persistents
a tots els sectors. Les pluges fins a cota alta i el posterior regel de divendres i dissabte han fet
que el mantell es trobi endurit a les cotes més baixes de tots els sectors. A cotes altes, per sobre
de 2200-2300 m podem trobar acumulacions a bona part de les orientacions degut als diferents
episodis de vent. Sovint reposen sobre nivells enterrats febles amb baixa cohesió, fet que li dóna
una estructura inestable al mantell i permet propagacions en cas de ruptura a tots els sectors. Així,
són possibles allaus de fins a mida 2 (suficient per enterrar una persona) al pas d’una persona per
damunt de 2200-2300 m. Per sota d’aquesta cota la situació és més estable degut al fort regel.
Entre ahir diumenge i demà dimarts s’estan registrant nevades, principalment al Perafita Puigpedrós
i Ter-Freser. Les acumulacions de moment són minses però el vent de nord i nord-est està donant
lloc a transport i formació de plaques de neu ventada. Aquestes es podran desprendre al pas d’una
persona i assolir en general mida 1. En general a tots els sectors, cal fer atenció als vessants amb
plaques de vent per sobre dels 2200 m. Els llocs més sensibles al desencadenament són les vores
de placa, més primes, en pendents superiors als 35º i les convexitats. Evolució setmanal del perill
d’allaus i estat del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscosgeologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
El descens tèrmic contribuirà a un major regel a cotes baixes. Evolució del perill: EN PROGRESSIU
DESCENS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 20/02/2018
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 20/02/2018

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

Vàlid fins: 21/02/2018

Hora: 09:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 21/02/2018
Perafita-Puigpedrós

MARCAT (3) a la meitat nord; MODERAT (2) a la resta.

Ter-Freser

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

Vessant Nord del CadíMoixeró

MODERAT (2).

Prepirineu

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

Distribució del mantell nival
Actualment podem trobar neu fins a fons de vall. A 2200 m els gruixos oscil·len entre
70-140 cm. El vent ha donat lloc a transport i ha format deflacions per sobre del nivell
del bosc, sobretot al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser. També podem trobar acumulacions
a indrets arrecerats del vent de qualsevol orientació, especialment a les sud i est. Evolució
del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologics-igeotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 21/02/2018
La situació és de neu ventada al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser, i de capes febles persistents
a tots els sectors. La nevada que es va iniciar ahir i que continua avui dimarts matí ha deixat de
l’ordre del 10-15 cm al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser. A la resta de sectors les quantitats han
estat menors i fins i tot inapreciables o inexistents. S’estan formant noves plaques de vent al PerafitaPuigpedrós que poden caure al sol pas d’una persona ja que el lligam amb la neu vella preexistent
es preveu que sigui dolent. Aquestes plaques poden tenir mida suficients per enterrar una persona
i fins i tot a l’extrem nord del Perafita-Puigpedrós podrien enterrar amb facilitat un grup de persones
puntualment en llocs sobre acumulats. Les plaques es troben per sobre dels 2000 m en obagues
arrecerades i en orientacions sud, est, però també amb el gir del vent a nord-est, en orientacions oest.
Al Prepirineu on les nevades no han arribat, la situació és de plaques molt localitzades a cotes altes
i obagues molt arrecerades que poden caure al pas d’un grup de persones i assolir mida per enterrar
una persona. En general a tots els sectors, cal fer atenció als vessants amb plaques de vent per sobre
dels 2000 m. Els llocs més sensibles al desencadenament són les vores de placa, més primes. La
situació es presenta delicada a la meitat nord del Perafita-Puigpedrós i a les àrees d’influència nord
del Ter-Freser per la formació de noves plaques de la nevada actual. Evolució setmanal del perill
d’allaus i estat del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscosgeologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
Es mantindran els problemes de neu ventada amb lleugera tendència a l’estabilització al llarg dels
dies. Evolució del perill: ESTACIONARI o EN LLEUGER DESCENS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 21/02/2018
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 21/02/2018

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

Vàlid fins: 22/02/2018

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 22/02/2018
Perafita-Puigpedrós

MARCAT (3) a la meitat nord; MODERAT (2) a la resta.

Ter-Freser

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

Vessant Nord del CadíMoixeró

MODERAT (2).

Prepirineu

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

Distribució del mantell nival
Actualment podem trobar neu fins a fons de vall. A 2200 m els gruixos oscil·len entre
70-150 cm. El vent ha donat lloc a transport i ha format deflacions per sobre del nivell
del bosc, sobretot al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser. També podem trobar acumulacions
a indrets arrecerats del vent de qualsevol orientació, especialment a les sud i est. Evolució
del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologics-igeotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 22/02/2018
La situació és de neu ventada al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser, i de capes febles persistents a
tots els sectors. Des de que es va iniciar la nevada s’han acumulat de l’ordre del 10-25 cm al PerafitaPuigpedrós i al Ter-Freser, fins a uns 10 cm al vessant nord del Cadí i quantitats inapreciables al
Prepirineu. S’estan formant noves plaques de vent al Perafita-Puigpedrós que poden caure al sol pas
d’una persona ja que el lligam amb la neu vella preexistent es preveu que sigui dolent. Aquestes
plaques poden tenir mida suficients per enterrar una persona i fins i tot a l’extrem nord del PerafitaPuigpedrós podrien enterrar amb facilitat un grup de persones puntualment en llocs sobre acumulats.
Les plaques es troben per sobre dels 2000 m en obagues arrecerades i en orientacions sud, est,
però també amb el gir del vent a nord-est, en orientacions oest. Al Prepirineu on les nevades no
han afectat de forma perceptible, la situació és de plaques molt localitzades a cotes altes i obagues
molt arrecerades que poden caure al pas d’un grup de persones i assolir mida per enterrar una
persona. En general a tots els sectors, cal fer atenció als vessants amb plaques de vent per sobre
dels 2000 m. Els llocs més sensibles al desencadenament són les vores de placa, més primes. La
situació es presenta delicada a la meitat nord del Perafita-Puigpedrós i a les àrees d’influència nord
del Ter-Freser per la formació de noves plaques de la nevada actual. Evolució setmanal del perill
d’allaus i estat del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscosgeologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
Amb el fred, les plaques de vent es mantindran fràgils tot i que s’aniran restringint en extensió. Evolució
del perill: ESTACIONARI o EN LLEUGER DESCENS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 22/02/2018
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 22/02/2018

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

Vàlid fins: 23/02/2018

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 23/02/2018
Perafita-Puigpedrós

MODERAT (2).

Ter-Freser

MODERAT (2).

Vessant Nord del CadíMoixeró

MODERAT (2).

Prepirineu

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

Distribució del mantell nival
Actualment podem trobar neu fins a fons de vall. A 2200 m els gruixos oscil•len entre
70-150 cm. El vent ha donat lloc a transport i ha format deflacions per sobre del nivell
del bosc, sobretot al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser. També podem trobar acumulacions
a indrets arrecerats del vent de qualsevol orientació, especialment a les sud i est. Evolució
del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologics-igeotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 23/02/2018
La situació és de neu ventada al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser, i de capes febles persistents a
tots els sectors. La neu recent que va caure al Perafita-Puigpedrós, al Ter-Freser i al Vessant nord
del Cadí-Moixeró ha estat afectada pel vent fort que ha format plaques de vent damunt de la neu
relativament vella, pre-existent. Aquestes plaques de vent s’ha depositat damunt de crostes de regel
que amb el fred intens que actualment hi ha, ofereixen un lligam dolent. Les plaques més gruixudes
es troben a l’extrem nord del Perafita-Puigpedrós on poden caure al pas d’una persona amb molta
facilitat, especialment en trepitjar les bores de placa, ja que en ser més primes afavoreixen que l’esforç
que hi imprimim les desencadeni. Al Ter-Freser i al Vessant nord del Cadí-Moixeró les plaques, tot i
que fràgils, es troben molt localitzades en llocs molt arrecerats. N’hi ha a qualsevol orientació i cota
però la clau és el terreny protegit com, canals, fondalades i sota colls i crestes arrecerades del vent.
Les zones altes exposades han estat més escombrades però atenció a zones de congestes. Igualment
poden caure al sol pas d’una persona i a tots els sectors poden tenir mida suficient per a enterrar-la. Al
Prepirineu, les plaques de vent existents són més antigues tot i que amb el fred es preveu que siguin
inestables. A cotes baixes del Prepirineu la neu s’ha anat assentant progressivament. Cal evitar les
zones on detectem acumulacions de neu ventada ja que es presenten fràgils, i en especial el pendents
convexos i les vores de placa o mantell prim format per neu ventada. Evolució setmanal del perill
d’allaus i estat del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscosgeologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
Amb el fred, les plaques de vent es mantindran fràgils. Evolució del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 23/02/2018
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 23/02/2018

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

Vàlid fins: 24/02/2018

Hora: 13:30

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 24/02/2018
Perafita-Puigpedrós

MODERAT (2).

Ter-Freser

MODERAT (2).

Vessant Nord del Cadí-Moixeró

MODERAT (2).

Prepirineu

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

Distribució del mantell nival
Podem trobar neu a terra a partir de 1200 m. A 2200 m els gruixos oscil·len entre 70-150 cm. El vent ha donat
lloc a transport i ha format deflacions per sobre del nivell del bosc, sobretot al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser.
També podem trobar acumulacions a indrets arrecerats del vent de qualsevol orientació, especialment a les sud
i est. Evolució del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologics-igeotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 24/02/2018
La situació és de neu ventada al Perafita-Puigpedrós, al Vessant Nord del Cadí-Moixeró i al Ter-Freser, i de
capes febles persistents a tots els sectors. La neu recent que va caure al Perafita-Puigpedrós, al Ter-Freser
i al Vessant Nord del Cadí-Moixeró ha estat afectada pel vent fort que ha format plaques damunt del mantell
preexistent. Aquestes plaques de vent s’ha depositat damunt de crostes de regel que amb el fred intens que
actualment hi ha, ofereixen un lligam dolent. Les plaques més gruixudes es troben a l’extrem nord del PerafitaPuigpedrós on poden caure al pas d’una persona amb molta facilitat, especialment en trepitjar les vores de
placa, ja que en ser més primes afavoreixen que l’esforç que hi imprimim les desencadeni. Al Ter-Freser
i al Vessant Nord del Cadí-Moixeró les plaques, tot i que fràgils, es troben molt localitzades en llocs molt
arrecerats. N’hi ha a qualsevol orientació i cota però la clau és el terreny protegit com, canals, fondalades i
sota colls i crestes arrecerades del vent. Les zones altes exposades han estat més escombrades però atenció
a zones de congestes. Igualment poden caure al sol pas d’una persona i a tots els sectors poden tenir mida
suficient per a enterrar-la. Al Prepirineu, les plaques de vent existents són més antigues tot i que amb el fred
es preveu que siguin inestables. En aquest sector, a cotes baixes la neu s’ha anat assentant progressivament.
Cal evitar les zones on detectem acumulacions de neu ventada ja que es presenten fràgils, i en especial el
pendents convexos i les vores de placa o mantell prim format per neu ventada. Evolució setmanal del perill
d’allaus i estat del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologicsi-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
Les plaques de neu ventada s’aniran assentant progressivament; les temperatures més elevades facilitaran
l’aparició de problemes de neu humida. Evolució del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 24/02/2018
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 24/02/2018

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

Vàlid fins: 26/02/2018

Hora: 13:30

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 26/02/2018
Perafita-Puigpedrós

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

Ter-Freser

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

Vessant Nord del CadíMoixeró

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

Prepirineu

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

Distribució del mantell nival
Podem trobar neu a terra a partir de 1200 m. A 2200 m els gruixos oscil·len entre 70-150 cm. El vent ha
donat lloc a transport i ha format deflacions per sobre del nivell del bosc, sobretot al Perafita-Puigpedrós
i al Ter-Freser. També podem trobar acumulacions a indrets arrecerats del vent de qualsevol orientació,
especialment a les sud i est. Evolució del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-iempresa/Serveis/Riscos-geologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 26/02/2018
La situació és de neu ventada al Perafita-Puigpedrós, al Vessant Nord del Cadí-Moixeró i al TerFreser, i de capes febles persistents a tots els sectors. A tots els sectors, el vent va treballar
molt la neu, i les plaques es troben molt localitzades en llocs molt arrecerats. N’hi ha a qualsevol
orientació per sobre dels 2000 m però la clau és controlar el terreny protegit com canals,
fondalades i sota colls i crestes arrecerades del vent. Les zones més altes exposades han estat
més escombrades però atenció a zones de congestes. És possible que encara puguin caure
al sol pas d’una persona i poden tenir mida suficient per a enterrar-la. Al Prepirineu, però, les
plaques de vent existents són més antigues i es preveu que puguin caure al pas d’un grup de
persones. Amb l’increment de temperatura i la major insolació sobretot de cara a diumenge no es
descarta que també puguin caure purgues de fusió per sota dels 2200 m a les solanes fortament
inclinades en les hores de màxima insolació i fins que no regeli. Controlar en aquest sentit el
terreny trampa, ens pot ser molt útil per evitar ensurts. Evolució setmanal del perill d’allaus i estat
del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologics-igeotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
Dilluns el patró de fusió i lliscaments tendirà a remetre. El refredament de la neu mantindrà la situació
de neu ventada i capes febles persistents. Evolució del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 24/02/2018
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 26/02/2018

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

Vàlid fins: 27/02/2018

Hora: 13:30

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 27/02/2018
Perafita-Puigpedrós

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

Ter-Freser

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

Vessant Nord del CadíMoixeró

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

Prepirineu

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

Distribució del mantell nival
Podem trobar neu a terra a partir de 1200 m. A 2200 m els gruixos oscil·len entre 60-130 cm. El vent ha
donat lloc a transport i ha format deflacions per sobre del nivell del bosc, sobretot al Perafita-Puigpedrós
i al Ter-Freser. També podem trobar acumulacions a indrets arrecerats del vent de qualsevol orientació,
especialment a les sud i est. Evolució del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-iempresa/Serveis/Riscos-geologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 27/02/2018
La situació és de capes febles persistents a tots els sectors, i de neu ventada al Perafita-Puigpedrós, al
Vessant Nord del Cadí-Moixeró i al Ter-Freser. A tots els sectors, el vent va treballar molt la neu, i les
plaques es troben molt localitzades en llocs molt arrecerats. En podem trobar a qualsevol orientació
per sobre dels 2000 m però la clau és controlar el terreny protegit com canals, fondalades i sota colls i
crestes arrecerades del vent. Les zones més altes exposades han estat més escombrades però atenció
a zones de congestes. Poden tenir mida suficient per enterrar una persona, i es podran desprendre
al pas d’una persona, tret del Prepirineu on caldrà una sobrecàrrega forta com el pas d’un grup de
persones. Dilluns i dimarts es preveuen nevades intermitents acompanyades de vent de l’oest; les
acumulacions seran minses, però podran formar noves plaques de neu ventada, principalment en est,
susceptibles de caure al pas d’una persona que no superaran la mida 1 (suficient per generar caigudes
i lesions, però no per enterrar una persona). Malgrat el descens tèrmic, no es descarta alguna purga per
sota de 2200 m en solanes fortament inclinades i moments de forta insolació d’avui dilluns. Controlar
en aquest sentit el terreny trampa, ens pot ser molt útil per evitar ensurts. Evolució setmanal del perill
d’allaus i estat del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscosgeologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
La cota de neu pujarà considerablement, i s’esperen nevades amb vent d’oest i sud-oest. Hi haurà
allaus de neu humida fins a 2000 m aproximadament, i allaus de neu ventada per sobre d’aquesta
cota. Evolució del perill: EN AUGMENT.
El proper butlletí s'emetrà el dia 27/02/2018
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 27/02/2018

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

Vàlid fins: 28/02/2018

Hora: 13:30

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 28/02/2018
Perafita-Puigpedrós

MODERAT (2) fins dimecres a la tarda; MARCAT (3) a partir
d'aleshores.

Ter-Freser

MODERAT (2) fins dimecres a la tarda; MARCAT (3) a partir
d'aleshores.

Vessant Nord del CadíMoixeró

MARCAT (3) dimecres; MODERAT (2) dimarts.

Prepirineu

MARCAT (3) dimecres; MODERAT (2) dimarts.

Distribució del mantell nival
Podem trobar neu a terra a partir de 1300 m. A 2200 m els gruixos oscil·len entre 50-120 cm. El
vent ha format deflacions per sobre del nivell del bosc, sobretot al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser.
També podem trobar acumulacions a indrets arrecerats del vent de qualsevol orientació, especialment
a les sud i est. Evolució del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/
Riscos-geologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 28/02/2018
La situació és de neu ventada i serà, a més, de neu humida durant la tarda de dimecres. Actualment
a tots els sectors, el vent va treballar molt la neu, i les plaques es troben molt localitzades en llocs
molt arrecerats. En podem trobar a qualsevol orientació per sobre dels 2000 m però la clau és
controlar el terreny protegit com canals, fondalades i sota colls i crestes arrecerades del vent. Les
zones més altes exposades han estat més escombrades però atenció a zones de congestes. Poden
tenir mida suficient per enterrar una persona, i es podran desprendre al pas d’una persona, tret del
Prepirineu on caldrà una sobrecàrrega forta com el pas d’un grup de persones. Les precipitacions
previstes per dimarts al vespre i dimecres canviaran les condicions del mantell nival. Començaran
pel Prepirineu i el Vessant Nord del Cadí Moixeró; en aquests sectors és on, a més, seran més
quantioses amb acumulacions d’uns 30 cm. La cota de neu pujarà fins a 2000 m la nit de dimecres.
Es formaran plaques de neu ventada que, al final de la jornada, podran assolir mida 2 (suficient
per enterrar una persona), es podran desprendre al pas d’una persona i afectaran principalment
vessants nord i est. A més, les pluges previstes humitejaran el mantell i donaran lloc a allaus
naturals de neu humida de fins a mida 2 per sota de 2000 m a tots els sectors, especialment en
moments de forta intensitat de la pluja i en vessants molt inclinats. Evolució setmanal del perill
d’allaus i estat del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscosgeologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
Continuaran les precipitacions, amb creixent cota de neu. Els problemes de neu humida i de neu
ventada s’agreujaran. Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT.
El proper butlletí s'emetrà el dia 28/02/2018
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 28/02/2018

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

Vàlid fins: 01/03/2018

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 01/03/2018
Perafita-Puigpedrós

MARCAT (3).

Ter-Freser

MARCAT (3).

Vessant Nord del CadíMoixeró

FORT (4).

Prepirineu

FORT (4).

Distribució del mantell nival
Degut a les nevades actuals podem trobar neu fins a fons de vall. A 2200 m els gruixos oscil•len entre
60-130 cm. Evolució del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/
Riscos-geologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 01/03/2018
La situació és de neu ventada i serà de neu humida a tots els sectors. Actualment està tenint
lloc un episodi de nevades extenses que afecten de manera més destacada el Vessant Nord del
Cadí-Moixeró i el Prepirineu; en aquests sectors, les acumulacions podran arribar a 60 cm entre
dimecres i dijous. El vent és intens de sud-est, sud i sud-oest, i girarà a oest dijous; la cota de
neu podrà assolir els 2000 m. Així, sobre la neu que està caient el matí de dimecres, lleugera i
seca, s’acumularà neu densa i humida a partir d’aquesta tarda, inferint al mantell una estructura
inestable. Amb les acumulacions previstes s’esperen allaus natural de neu ventada que podran
afectar qualsevol orientació i assolir mida 3 (suficient per enterrar un grup de persones) al Prepirineu
i Vessant Nord del Cadí-Moixeró, i fins i tot no es descarta que arribin a mida 4 (amb capacitat
per arribar a fons de vall) la tarda de dijous; les acumulacions, el vent de component sud i la
topografia faran que la situació a les Canals del Cadí sigui especialment delicada. Les plaques seran
de menor mida al Ter-Freser i al Perafita-Puigpedrós, i cauran en general al pas d’una persona.
Amb la pujada de la cota de neu hi hauran allaus naturals de neu humida que podran afectar fins
a 2100 m. En aquest cas podran assolir mida 3 al Prepirineu i Vessant Nord del Cadí-Moixeró, i
no superaran la mida 2 (suficient per enterrar una persona) a la resta. Evolució setmanal del perill
d’allaus i estat del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscosgeologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
Les nevades s’aniran afeblint i la cota de neu baixarà. Les plaques de neu ventada continuaran
inestables però l’activitat de neu humida minvarà. Evolució del perill: ESTACIONARI o EN LLEUGER
DESCENS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 01/03/2018
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 01/03/2018

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

Vàlid fins: 02/03/2018

Hora: 12:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 02/03/2018
Perafita-Puigpedrós

FORT (4).

Ter-Freser

FORT (4).

Vessant Nord del CadíMoixeró

FORT (4).

Prepirineu

FORT (4).

Distribució del mantell nival
Podem trobar neu a terra des de fons de vall, esquiable a partir de 1300 m en orientacions
nord i 1700 m en orientacions sud. A 2200 m els gruixos oscil·len entre 70-150 cm. Evolució
del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologics-igeotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 02/03/2018
La situació és de neu ventada i de neu humida a tots els sectors. S’han recollit entre 40-70 cm de
neu recent al Prepirineu i Vessant Nord del Cadí-Moixeró i entre 30-40 cm al Ter-Freser i PerafitaPuigpedrós. El vent ha sigut moderat de sud-est, sud i sud-oest. La neu a l’inici de l’episodi era
lleugera i seca, i més densa i humida en el decurs de la nevada, inferint al mantell una estructura
inestable. S’esperen nevades a partir del vespre de dijous, novament més quantioses al Prepirineu
i Vessant Nord del Cadí-Moixeró; la direcció del vent serà canviant i, en conseqüència, es formaran
plaques de neu ventada a qualsevol orientació. A tots els sectors s’esperen allaus naturals que
podran assolir mida 3 (suficient per enterrar un grup de persones); les acumulacions, el vent de
component sud i la topografia faran que la situació a les Canals del Cadí sigui especialment
delicada, on no es descarta alguna allau natural amb capacitat per arribar a fons de vall. Amb
la pujada de la cota de neu hi hauran allaus naturals de neu humida que podran afectar fins a
2200 m. En aquest cas podran assolir mida 3 al Vessant Nord del Cadí-Moixeró i Prepirineu i
mida 2 (suficient per enterrar una persona) a la resta. Evolució setmanal del perill d’allaus i estat
del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologics-igeotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
Amb les nevades previstes per la matinada de dissabte continuarà la formació de plaques. Aquestes
es mantindran fràgils i la seva distribució continuarà sent general. Evolució del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 02/03/2018
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 02/03/2018

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

Vàlid fins: 03/03/2018

Hora: 12:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 03/03/2018
Perafita-Puigpedrós

MODERAT (2) fins a 2400 m; MARCAT (3) per damunt.

Ter-Freser

MODERAT (2) fins a 2400 m; MARCAT (3) per damunt.

Vessant Nord del CadíMoixeró

MODERAT (2) fins a 2400 m; MARCAT (3) per damunt.

Prepirineu

MODERAT (2) fins a 2400 m; MARCAT (3) per damunt.

Distribució del mantell nival
La pluja d’ahir va fer recular la cota de neu al terra; actualment podem trobar neu per sobre
de 1200-1400 m. A 2200 m els gruixos oscil·len entre 90-160 cm. Aquests valors són molt
excedentaris; de fet, en alguns punts de mesura s’apropen als seus màxims històrics. Evolució
del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologics-igeotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 03/03/2018
La situació és de neu ventada i de neu humida a tots els sectors. El mantell s’ha estabilitzat
considerablement degut al regel registrat la matinada d’avui divendres, sobretot fins a 2400 m. Les
nevades de dimecres i dijous van acumular gruixos molt destacables, de fins a 70 cm a les cotes
més elevades del Prepirineu i Vessant Nord del Cadí-Moixeró i fins a 50 cm a la resta. El vent
va ser canviant, d’ est, sud i oest, i la cota de neu va fluctuar entre fons de vall i 2200-2300 m.
Així, a partir 2400 m encara podem trobar plaques de neu ventada a bona part de les orientacions,
susceptibles de caure al pas d’una persona i assolir fins a mida 3 (suficient per enterrar un grup de
persones). Les noves nevades previstes per divendres a la tarda i dissabte al final del dia formaran
noves plaques de neu ventada en orientacions est i nord, però seran més locals i de mida 1, (suficient
per generar caigudes i lesions, però no per enterrar una persona); també es podran desencadenar
al pas d’una persona. A més, a tots els sectors, amb el sol i l’augment de temperatura d’avui
divendres hi haurà allaus naturals de neu humida, que no superaran la mida 2 especialment en
indrets de fort pendent i coincident amb els moments de màxima insolació. Evolució setmanal del perill
d’allaus i estat del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscosgeologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
Continuaran les nevades amb vent de sud-oest, intermitents, poc quantioses i amb cota de neu al
voltant de 1600 m. Les plaques de neu ventada antiga tendiran a assentar-se de manera progressiva.
Evolució del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 03/03/2018
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 03/03/2018

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

Vàlid fins: 05/03/2018

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 05/03/2018
Perafita-Puigpedrós

MODERAT (2) fins a 2200 m; MARCAT (3) per damunt.

Ter-Freser

MODERAT (2) fins a 2200 m; MARCAT (3) per damunt.

Vessant Nord del CadíMoixeró

MODERAT (2) fins a 2200 m; MARCAT (3) per damunt.

Prepirineu

MODERAT (2) fins a 2200 m; MARCAT (3) per damunt.

Distribució del mantell nival
Hi ha neu al terra per sobre de 1000-1200 m a les obagues i de 1600 m a les solanes.
A 2200 m els gruixos oscil•len entre 90-160 cm. Aquests valors són molt excedentaris; de
fet, en alguns punts de mesura s’apropen als seus màxims dels darrers 20 anys. Evolució
del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologics-igeotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 05/03/2018
La situació dissabte i diumenge és de neu ventada a tots els sectors. Diumenge també serà de neu
recent. El mantell s’ha estabilitzat considerablement per sota de 2200 m degut al regel superficial de
divendres, després de les nevades i pluges de dimecres i dijous, que van donar lloc a molta activitat
d’allaus espontànies de dimensions mitjanes i alguna de gran. La matinada de dissabte ha deixat entre
1-3 cm de neu recent, inapreciable al Ter-Freser, amb vent fort del SW, W i NW als cims. S’han format
noves plaques de vent petites però inestables sota cims i carenes. Així, per sobre de 2200 m encara
podem trobar plaques de neu ventada a bona part de les orientacions, susceptibles de caure al pas
d’una persona i assolir fins a mida 2 (suficient per colgar una persona). Les noves nevades amb vent
de l’W, previstes per diumenge, febles al matí però més quantioses a partir de migdia, formaran noves
plaques de neu ventada en orientacions est i nord, que es podran desencadenar al pas d’una persona.
En ullades de sol durant diumenge hi haurà allaus de neu recent de forma espontània, en general
de mida 1 (suficient per fer-nos perdre l’equilibri) en vessants assolellats. Evolució setmanal del perill
d’allaus i estat del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscosgeologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
De cara a dilluns, després de les nevades previstes amb vent de diumenge, s'hauran format plaques
de neu ventada inestables. Evolució del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 05/03/2018
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 05/03/2018

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

Vàlid fins: 06/03/2018

Hora: 10:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 06/03/2018
Perafita-Puigpedrós

MODERAT (2) fins a 2200 m; MARCAT (3) per damunt.

Ter-Freser

MODERAT (2) fins a 2200 m; MARCAT (3) per damunt.

Vessant Nord del CadíMoixeró

MODERAT (2) fins a 2200 m; MARCAT (3) per damunt.

Prepirineu

MODERAT (2) fins a 2200 m; MARCAT (3) per damunt.

Distribució del mantell nival
La cota de neu al terra va pujant. Hi ha neu al terra per sobre de 1100-1200 m a les obagues i
de 1600-1700 m a les solanes. A 2200 m els gruixos oscil·len entre 90-160 cm. Aquests valors són
molt excedentaris; de fet, en alguns punts de mesura s’apropen als seus màxims dels darrers 20
anys. Evolució del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscosgeologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 06/03/2018
La situació és de neu ventada a tots els sectors. El mantell s’ha humitejat per sota de 2100 m durant
el cap de setmana degut als núvols baixos, les precipitacions i les temperatures suaus (al voltant
de 0ºC a 2100 m). El vent fort de l’oest fins al matí de diumenge ha format noves plaques de neu
ventada a cotes altes del Perafita-Puigpedrós. La cota de pluja-neu va començar a 2000-2100 m
baixant al final a uns 1600 m al Ter-Freser, on els xàfecs de neu van ser més intensos; ha deixat
entre 1-5 cm, fins a 10 cm al sector més oriental del Ter-Freser. Es manté la mateixa situació de
neu ventada de dies enrere. Per sobre de 2100 m hi ha plaques de neu ventada a bona part de
les orientacions, susceptibles de caure al pas d’una persona i assolir fins a mida 2 (suficient per
colgar una persona). Les noves nevades previstes per avui dilluns, amb cota de neu per sobre
d’uns 1300 m aproximadament i vent de l’W i SW, poden arribar al Prepirineu més occidental i
al Cadí-Moixeró, amb uns 5 cm de neu recent. Es formaran noves plaques de neu ventada en
orientacions est i nord, que es podran desencadenar al pas d’una persona. Evolució setmanal del perill
d’allaus i estat del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscosgeologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
Les nevades tendeixen a desaparèixer amb un notable augment de temperatura. Previsible augment
de l’activitat espontània d’allaus de neu humida. Evolució del perill: EN AUGMENT AL CENTRE DEL
DIA.
El proper butlletí s'emetrà el dia 06/03/2018
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 06/03/2018

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

Vàlid fins: 07/03/2018

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 07/03/2018
Perafita-Puigpedrós

MODERAT (2) fins a 2300 m; MARCAT (3) per damunt.

Ter-Freser

MODERAT (2) fins a 2300 m; MARCAT (3) per damunt.

Vessant Nord del CadíMoixeró

MODERAT (2) fins a 2300 m; MARCAT (3) per damunt.

Prepirineu

MODERAT (2) fins a 2300 m; MARCAT (3) per damunt.

Distribució del mantell nival
La cota de neu al terra va pujant. Hi ha neu al terra per sobre de 1100-1200 m a les obagues i
de 1600-1700 m a les solanes. A 2200 m els gruixos oscil·len entre 90-160 cm. Aquests valors són
molt excedentaris; de fet, en alguns punts de mesura s’apropen als seus màxims dels darrers 20
anys. Evolució del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscosgeologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 07/03/2018
La situació és de neu ventada i de capes febles persistents a tots els sectors. Entre diumenge i
dilluns hi ha hagut algunes nevades febles amb vent component oest i sud; s’han format plaques
de neu ventada de petites dimensions a cotes altes de tots els sectors. Diumenge van començar
amb cota de neu al voltant de 2000-2100 m, però aquesta cota es va situar entorn dels 1200 m
el matí de dilluns. Aquestes nevades han caigut parcialment en forma de neu granulada. Així, es
manté la mateixa situació de neu ventada de dies enrere. Per sobre de 2200 m hi ha plaques de
neu ventada a bona part de les orientacions, susceptibles de caure al pas d’un grup de persones
i assolir fins a mida 2 (suficient per colgar una persona). Les nevades dels últims dos dies,
acompanyades de neu granulada i amb vent de l’oest, sud i sud-est, han format noves plaques de
neu ventada a diferents orientacions, que es podran desencadenar al pas d’una persona però no
superaran mida 1 (insuficient per enterrar una persona). Evolució setmanal del perill d’allaus i estat
del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologics-igeotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
Augment de temperatures i noves pluges de cara a dijous: el problema de neu humida reapareixerà i
podrà donar lloc a petites allaus naturals. Evolució del perill: EN AUGMENT en moments de pluja.
El proper butlletí s'emetrà el dia 07/03/2018

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
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 07/03/2018

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

Vàlid fins: 08/03/2018

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 08/03/2018
Perafita-Puigpedrós

MODERAT (2).

Ter-Freser

MODERAT (2).

Vessant Nord del CadíMoixeró

MODERAT (2).

Prepirineu

MODERAT (2).

Distribució del mantell nival
Les nevades dels últims dies estan enfarinant el Pirineu, des de fons de vall, de manera
irregular; el mantell és esquiable des d’uns 1400 m a obagues i 1800 m a solanes. A
2200 m els gruixos oscil·len entre 90-160 cm. Aquests valors són molt excedentaris; de
fet, en alguns punts de mesura s’apropen als seus màxims dels darrers 20 anys. Evolució
del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologics-igeotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 08/03/2018
La situació és de neu ventada. Entre diumenge i dimarts s’han succeït diversos episodis de nevada
que, en el millor dels casos, han acumulat fins a 10 cm de neu recent. El vent ha anat virant, amb
predomini de component oest i transport efectiu per damunt del nivell del bosc; aquestes nevades
han anat acompanyades localment per neu granulada. En conseqüència, trobem plaques de neu
ventada de mida 1 (no poden enterrar una persona, però tenen capacitat per produir caigudes
i lesions) però susceptibles de caure al pas d’una persona; es situen principalment en nord-est,
est i sud-est. Altrament es mantenen plaques de neu ventada més antigues, formades la setmana
passada. A partir de 2300 m hi ha plaques a bona part de les orientacions, susceptibles de caure al
pas d’un grup de persones i que podran assolir fins a mida 2 (suficient per enterrar una persona).
Internament hi ha capes febles antigues, no massa efectives, però localment en punts de poc gruix
poden donar lloc encara a allaus de placa amb cicatrius bastant extenses. Demà dijous al vespre
les precipitacions podran arribar al Pirineu Oriental, amb quantitats minses. En cas de pluja, podrien
haver-hi purgues o petites allaus superficials de neu humida fins a 2200 m. Evolució setmanal del perill
d’allaus i estat del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscosgeologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
Continuarà l’ascens de temperatures i les pluges locals fins a cota progressivament més alta; el
problema de neu humida s’agreujarà. Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT allà on plogui.
El proper butlletí s'emetrà el dia 08/03/2018

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
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 08/03/2018

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

Vàlid fins: 09/03/2018

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 09/03/2018
Perafita-Puigpedrós

MODERAT (2).

Ter-Freser

MODERAT (2).

Vessant Nord del CadíMoixeró

MODERAT (2).

Prepirineu

MODERAT (2).

Distribució del mantell nival
Tot i que podem trobar neu a cota més baixa provinent de les nevades fins a fons de
vall d’aquesta setmana, el mantell no és esquiable fins a uns 1400 m a obagues i 1800
m a solanes. A 2200 m els gruixos oscil·len entre 90-160 cm. Aquests valors són molt
excedentaris; de fet, en alguns punts de mesura s’apropen als seus màxims dels darrers 20
anys. Evolució del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscosgeologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 09/03/2018
La situació és de neu ventada i de neu humida. Ens trobem amb dues generacions de plaques de
neu ventada. Les més superficials provenen de les nevades d’entre diumenge i dimarts, es troben
sobretot en orientacions SE, E i NE, i són petites (mida suficient per produir caigudes, però no per
enterrar una persona), però fràgils (poden caure al pas d’un esquiador). Les plaques més profundes
es troben per sobre de 2400 m, poden involucrar total la neu caiguda la setmana passada; són
més difícils de desencadenar i cauran en general al pas d’un grup de persones, però es poden
trobar a qualsevol orientació. Aquestes últimes poden assolir fins a mida 3 (suficient per enterrar
un grup de persones) a les obagues del Prepirineu i Vessant Nord del Cadí-Moixeró, i mida 2
(suficient per enterrar una persona) a la resta. Altrament, la temperatura està pujant, i divendres
s’esperen algunes precipitacions disperses en forma líquida fins a 2500 m; el regel no serà tan
efectiu com dies enrere i les ullades de sol de divendres al matí contribuiran a l’humitejament
superficial del mantell. Són possibles allaus de neu humida a qualsevol orientació, especialment
a les sud; en general seran purgues o petites allaus que no superaran la mida 2. Cal parar
atenció a la duresa i humitat de la neu, en especial en cas de pluja. Evolució setmanal del perill
d’allaus i estat del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscosgeologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
Un episodi de pluges fins a cota alta agreujarà la situació de neu humida a pràcticament totes les cotes.
Hi haurà caigudes naturals de neu humida, sobretot durant el matí. A més, a les cotes més elevades
es formaran noves plaques de neu ventada. Evolució del perill: EN AUGMENT.
El proper butlletí s'emetrà el dia 09/03/2018

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
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 09/03/2018

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

Vàlid fins: 10/03/2018

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 10/03/2018
Perafita-Puigpedrós

MODERAT (2).

Ter-Freser

MODERAT (2).

Vessant Nord del CadíMoixeró

MARCAT (3).

Prepirineu

MARCAT (3).

Distribució del mantell nival
Tot i que podem trobar neu a cota més baixa provinent de les nevades fins a fons de
vall d’aquesta setmana, el mantell no és esquiable fins a uns 1400 m a obagues i 1800
m a solanes. A 2200 m els gruixos oscil·len entre 80-160 cm. Aquests valors són molt
excedentaris. Evolució del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/
Riscos-geologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 10/03/2018
La situació és de neu humida i de neu ventada. Si durant les últimes setmanes ens han preocupat
sobretot les plaques de neu ventada, a partir d’avui divendres haurem de parar més atenció a
l’humitejament del mantell. L’ascens tèrmic, el predomini del sol i les pluges fins a cota alta que
s’iniciaran aquesta tarda donaran lloc a fusió superficial i, amb ella, activitat d’allaus de neu humida.
S’iniciaran a vessants assolellats de prou pendent durant les hores centrals del divendres, però amb
les precipitacions, hi haurà allaus a qualsevol orientació i fins a cota 2500 m. Entre 2200 i 2500 m, on
no hi ha crostes de regel o són febles, les allaus podrien arribar a mida 3 (suficient per enterrar un
grup de persones) al Vessant Nord del Cadí-Moixeró i Prepirineu, i fins a mida 2 (suficient per enterrar
un persona) a la resta. La cota de neu anirà baixant al llarg de dissabte, i amb ella, la cota a la que
podem esperar allaus de neu humida. Cal evitar els vessants de forta inclinació i moments de sol o
intensitat de pluja. També ens trobem amb el problema de la neu ventada, amb plaques fràgils però
com a molt de mida 1 (insuficient per enterrar una persona) a les orientacions E, SE i NE, i plaques
dures, susceptibles de caure al pas d’un grup de persones però de fins a mida 3 a vessants obacs
del Prepirineu i del Vessant Nord del Cadí-Moixeró. Es formaran noves plaques degut a les nevades
amb vent previstes per divendres i dissabte; novament estaran situades en vessants nord i est, seran
susceptibles de caure al pas d’una persona i no s’espera que superin la mida 2. Evolució setmanal del
perill d’allaus i estat del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/
Riscos-geologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
Continuaran les precipitacions, amb cota de neu progressivament més baixa; el problema de neu
humida anirà minvant, però es formaran noves plaques de vent en nord i est. Evolució del perill: EN
LLEUGER DESCENS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 10/03/2018

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
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 10/03/2018

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

Vàlid fins: 12/03/2018

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 12/03/2018
Perafita-Puigpedrós

MODERAT (2).

Ter-Freser

MODERAT (2).

Vessant Nord del CadíMoixeró

FORT (4).

Prepirineu

FORT (4).

Distribució del mantell nival
Tot i que podem trobar neu a cota més baixa provinent de les nevades fins a fons de
vall d’aquesta setmana, el mantell no és esquiable fins a uns 1400 m a obagues i 1800
m a solanes. A 2200 m els gruixos oscil·len entre 80-160 cm. Aquests valors són molt
excedentaris. Evolució del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/
Riscos-geologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 12/03/2018
La situació és de neu humida i de neu ventada. Avui dissabte la preocupació segueix sent
l’humitejament del mantell. Ha caigut pluja i seguirà plovent pel sud i l’oest amb acumulacions
destacables (fins a 30 mm) al Vessant nord del Cadí-Moixeró i al Prepirineu, i quantitats menors a la
resta de sectors. Han caigut allaus de forma espontània en zones de canals i sectors poc habituals a
causa de l’alta densitat i humitejament del mantell. Fins que no hi baixin les temperatures s’espera que
continuï l’activitat espontània d’allaus de neu humida que poden assolir mida 3 (capaces d’enterrar
un cotxe o provocar algunes destrosses en terreny arbrat) al Vessant nord del Cadí-Moixeró i al
Prepirineu. A la resta de sectors es preveu també força activitat de neu humida dissabte però de mida
menor, mida 2 (suficients per enterrar una persona), Aquesta situació remetrà a partir del descens
de la temperatura de diumenge que farà que ens trobem el mantell encrostat i més estable. A les
cotes més altres, per sobre dels 2500 m, el tema és una altre. Bàsicament serà la neu ventada i les
plaques la principal preocupació, tant dissabte com diumenge. El fort vent de l’oest ha format plaques
en nord i est que podrien caure al pas d’una persona. Aquesta situació es mantindria diumenge i
fins dilluns en aquestes cotes i orientacions. Pel que fa a la fusió espereu al regel que estabilitzi
la neu, pel que fa a la neu ventada cal fer atenció als sectors acumulats amb especial cura en les
obagues de cotes altes i mantell prim on és mes fàcil fer caure les plaques. Evolució setmanal del perill
d’allaus i estat del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscosgeologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
El descens de la temperatura millorarà la situació actual però mantenint plaques a cotes altes de
sectors arrecerats. Evolució del perill: EN DESCENS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 12/03/2018

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
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 11/03/2018

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

Vàlid fins: 12/03/2018

Hora: 11:30

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 12/03/2018
Perafita-Puigpedrós

MODERAT (2).

Ter-Freser

MODERAT (2).

Vessant Nord del CadíMoixeró

MARCAT (3).

Prepirineu

MARCAT (3).

Distribució del mantell nival
Tot i que podem trobar neu a cota més baixa provinent de les nevades fins a fons de
vall d’aquesta setmana, el mantell no és esquiable fins a uns 1400 m a obagues i 1800
m a solanes. A 2200 m els gruixos oscil·len entre 80-160 cm. Aquests valors són molt
excedentaris. Evolució del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/
Riscos-geologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 12/03/2018
La situació és de neu humida i de neu ventada. Malgrat el descens de la temperatura continuem amb
la situació de neu humida que al llarg de les hores anirà remetent, sobretot de cara a dilluns. Dissabte
van caure allaus de forma espontània en zones de canals i sectors poc habituals a causa de l’alta
densitat i humitejament del mantell. Fins que no hi hagi un encrostament efectiu s’espera que continuï
l’activitat espontània d’allaus de neu humida que poden assolir puntualment mida 3 (capaces d’enterrar
un grup de persones) al Vessant nord del Cadí-Moixeró i al Prepirineu. A la resta de sectors es preveu
encara activitat de neu humida però de mida menor, mida 2 (suficients per enterrar una persona).A
les cotes més altres, per sobre dels 2500 m, el tema és una altre. Bàsicament serà la neu ventada i
les plaques la principal preocupació. El fort vent de l’oest i les precipitaciobns previstes avui diumenge
mantindran i faran noves plaques en nord i est que podrien caure al pas d’una persona especialment
perque hi pot haver neu granulada enterrada que va precipitar dissabte a la tarda amb les tempestes
que es van donar sobretot al Prepirineu i al Vessant nord del Cadí-Moixeró. Evolució setmanal del
perill d’allaus i estat del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/
Riscos-geologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
El descens de la temperatura millorarà la situació actual però mantenint plaques a cotes altes de
sectors arrecerats. Evolució del perill: EN LLEU DESCENS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 12/03/2018

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
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 12/03/2018

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

Vàlid fins: 13/03/2018

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 13/03/2018
Perafita-Puigpedrós

MODERAT (2).

Ter-Freser

MODERAT (2).

Vessant Nord del CadíMoixeró

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

Prepirineu

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

Distribució del mantell nival
Els gruixos de neu al terra han augmentat per sobre de 2500 m per neu recent i han baixat per sota de
2300 m degut a la pluja. El mantell no és esquiable fins a uns 1500 m a obagues i 1900 m a solanes.
A 2200 m els gruixos oscil·len entre 80-150 cm. Aquests valors són molt excedentaris per l’època de
l’any. Evolució del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscosgeologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 13/03/2018
La situació és de neu ventada i de neu humida. Durant el cap de setmana hi ha hagut precipitacions
destacables a la meitat oest del Prepirineu i del Cadí-Moixeró, amb valors màxims acumulats de fins
a 50-60 mm, amb cota de neu a 2500 m al principi, baixant diumenge a 1800 m aproximadament.
Fora d’aquestes zones, entre 5-15 mm. Dissabte hi va haver activitat d’allaus, amb un allau accidental
de placa a les canals del Cadí. Als sectors indicats s’han acumulat fins a uns 30 cm de neu ventada
barrejada amb neu granulada per sobre de 2300-2500 m, ja que diumenge les nevades van ser de
caràcter tempestuós. Aquestes plaques de vent són inestables i més freqüents en orientacions nord i
est; poden assolir puntualment mida 3 (capaces d’enterrar un grup de persones) a la meitat oest del
Prepirineu i del Cadí-Moixeró. Tot i el descens de la temperatura d’avui dilluns l'encrostament ha estat
lleu i per tant encara s’espera que continuï l’activitat espontània d’allaus de neu humida, ja que el temps
continuarà humit, emboirat, amb clarianes i amb xàfecs de neu per sobre de 1500 m. Les allaus de neu
humida s’esperen al centre del dia i cap al vespre, tant dilluns com dimarts, especialment en vessants
assolellats; com a molt seran de mida 2 (suficients per enterrar una persona). Evolució setmanal del
perill d’allaus i estat del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/
Riscos-geologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
Dimecres la suavitat tèrmica tornarà a humitejar força el mantell; fins i tot, a la tarda s'esperen pluges
amb cota de neu alta. Evolució del perill: AUGMENTARÀ LA PROBABILITAT D'ALLAUS DE FUSIÓ.
El proper butlletí s'emetrà el dia 13/03/2018
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 13/03/2018

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

Vàlid fins: 14/03/2018

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 14/03/2018
Perafita-Puigpedrós

MODERAT (2).

Ter-Freser

MODERAT (2).

Vessant Nord del CadíMoixeró

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

Prepirineu

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

Distribució del mantell nival
Els gruixos de neu al terra han augmentat per sobre de 2500 m i han baixat per sota de 2300
m. El mantell no és esquiable fins a uns 1500 m a les obagues i d’uns 1900 m a solanes. A
2200 m els gruixos oscil·len entre 80-150 cm. Aquests valors són molt excedentaris per l’època de
l’any. Evolució del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscosgeologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 14/03/2018
La situació és de neu ventada i de neu humida. Després de les precipitacions abundants del cap
de setmana passat (fins a 50-60 mm a la meitat oest del Prepirineu i del Cadí-Moixeró), amb cota
de neu baixant de 2500 m a 1800 m, el mantell ha regelat a les matinades i al seu damunt es va
acumulant una mica de neu recent, seca a les obagues, degut a xàfecs de neu aïllats que van caient
per sobre d’uns 1500 m (entre 2-8 cm). A cotes altes, per sobre d’uns 2300 m hi ha plaques de
vent, amb neu granulada per sota; són inestables a les obagues, i més freqüents en orientacions
nord i est; poden donar lloc a allaus de placa puntualment de mida 3 (capaces d’enterrar un grup
de persones) a la meitat oest del Prepirineu i del Cadí-Moixeró. Probabilitat menor i possibles allaus
de menors dimensions a la resta. Dimarts es manté el temps mig emboirat amb alguns flocs de
neu amb temperatures en augment. Dimecres al matí tornarà a notar-se el regel, però el mantell
s’anirà humitejant a les solanes per efecte del sol; al final del dia plourà fins a uns 2000 m amb
vent fort de SW. Avançarà l’humitejament de la neu a totes les orientacions per sota de 2000
m amb probables allaus de neu humida al final del dia, sobretot al Prepirineu i al Cadí-Moixeró;
com a molt seran de mida 2 (suficients per enterrar una persona). Començaran a formar-se noves
plaques de neu ventada fràgils a cotes altes al final de dimecres. Evolució setmanal del perill
d’allaus i estat del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscosgeologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
Amb el pas d'una nova pertorbació durant dimecres, el dijous trobarem noves plaques de neu ventada
fràgils a cotes altes. Perill en augment, especialment per sobre de 2000 m. Evolució del perill: DIJOUS
SITUACIÓ DE NEU VENTADA AMB AUGMENT DEL PERILL PER SOBRECÀRREGA.
El proper butlletí s'emetrà el dia 14/03/2018
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 14/03/2018

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

Vàlid fins: 15/03/2018

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 15/03/2018
Perafita-Puigpedrós

MODERAT (2).

Ter-Freser

MODERAT (2).

Vessant Nord del Cadí-Moixeró

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

Prepirineu

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

Distribució del mantell nival
Els gruixos de neu al terra han augmentat per sobre de 2500 m i han baixat per sota de 2300 m. El
mantell no és esquiable fins a uns 1500 m a les obagues i d’uns 1900 m a solanes. A 2200 m els
gruixos oscil·len entre 80-150 cm. Aquests valors són molt excedentaris per l’època de l’any. Evolució del
gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologics-i-geotecnia/Allaus/
Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 15/03/2018
La situació és de neu ventada i de neu humida. Actualment el mantell es troba endurit degut a les precipitacions
del cap de setmana i el posterior regel; sobre aquestes crostes podem trobar fins a 5 cm de neu nova. A cotes
altes, per sobre d’uns 2300 m hi ha plaques de vent que són inestables a les obagues, i més freqüents en
orientacions nord i est; poden donar lloc a allaus de placa puntualment de mida 3 (capaces d’enterrar un grup
de persones) a la meitat oest del Prepirineu i del Cadí-Moixeró. Probabilitat menor i possibles allaus de menors
dimensions a la resta. Dimecres a la tarda s’iniciarà un episodi de precipitacions acompanyades amb vent de sud
i sud-oest; seran en forma de neu a partir de 2100-2200 m. Com a conseqüència fins a 2200 m hi haurà caiguda
de boles i petites allaus de neu humida a qualsevol orientació, més probables durant moments de forta intensitat
de precipitació i en vessants fortament inclinats; no s’espera que superin la mida 1 (insuficient per enterrar una
persona). Dijous, malgrat el descens de temperatures, el mantell es mantindrà humit i continuarà l’activitat natural
de petites allaus de neu humida. A més, per damunt de 2200 m es formaran noves plaques de neu ventada,
sobretot en orientacions nord, nord-est i est; en caure sobre els pocs centímetres de neu nova recollits aquesta
setmana, podrien desprendre’s amb facilitat al pas d’una persona. No s’espera que superin la mida 2; les més
probables i de major mida tindran lloc al Prepirineu i Vessant Nord del Cadí-Moixeró. Evolució setmanal del perill
d’allaus i estat del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologicsi-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
Noves nevades a l’extrem nord del Ter-Freser i Perafita-Puigpedrós; el fort vent de l’oest donarà lloc a transport
de la neu recent. D’altra banda, minvarà l’activitat d’allaus de neu humida. Evolució del perill: EN LLEUGER
AUGMENT al Ter-Freser i Perafita-Puigpedrós. EN LLEUGER DESCENS a la resta.
El proper butlletí s'emetrà el dia 15/03/2018
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 15/03/2018

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

Vàlid fins: 16/03/2018

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 16/03/2018
Perafita-Puigpedrós

MODERAT (2).

Ter-Freser

MODERAT (2).

Vessant Nord del CadíMoixeró

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

Prepirineu

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

Distribució del mantell nival
El mantell no és esquiable fins a uns 1500 m a les obagues i d’uns 1900 m a solanes. A 2200
m els gruixos oscil·len entre 90-160 cm. Aquests valors són molt excedentaris per l’època de
l’any. Evolució del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscosgeologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 16/03/2018
La situació és de neu ventada i de neu humida. Entre la tarda de dimecres i el matí de dijous
s’han recollit 10-20 cm a tots els sectors. El vent, moderat amb cops molt forts, ha donat lloc a
sobreacumulacions a sectors ben exposats, sent les nord i est les més sensibles. La cota de neu s’ha
mantingut al voltant dels 2000-2100 m. Per sobre d’aquesta cota són molt probables allaus de neu
ventada al pas d’una persona que podran assolir com a molt mida 2 (suficient per enterrar una persona);
fins i tot no se’n descarten de naturals. La tarda de demà divendres s’esperen noves nevades,
principalment al nord del Ter-Freser i del Perafita-Puigpedrós, i acompanyades per vent de nord-oest;
s’hi formaran noves plaques de neu ventada susceptibles a caure al pas d’una persona i en general
de mida 1. L’acció del vent podrà inestabilitzar les zones de sortida de qualsevol orientació i, a més
formarà petites plaques també en vessants orientats al sud i est. La neu es presenta humida fins a 2200
m; entre avui i demà, en estones de sol i amb l’elevada humitat present en el mantell, són probables
caigudes naturals d’allaus de neu humida, en general de mida insuficient per enterrar una persona,
sobretot en moments de sol i més probables en vessants fortament inclinats. Evolució setmanal del
perill d’allaus i estat del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/
Riscos-geologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
Continuaran les nevades amb vent de nord i oest i el descens tèrmic. El problema de neu ventada
anirà remetent, però continuarà la formació de plaques. Evolució del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 16/03/2018
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 16/03/2018

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

Vàlid fins: 17/03/2018

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 17/03/2018
Perafita-Puigpedrós

MODERAT (2).

Ter-Freser

MODERAT (2).

Vessant Nord del CadíMoixeró

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

Prepirineu

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

Distribució del mantell nival
El mantell és esquiable a partir d’uns 1500 m a les obagues i d’uns 1900 m a solanes. A 2200
m els gruixos oscil·len entre 80-150 cm. Aquests valors són molt excedentaris per l’època de
l’any. Evolució del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscosgeologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 17/03/2018
La situació és de neu ventada. Des de la tarda de dimecres s’han recollit 10-20 cm a tots els sectors.
El vent, moderat amb cops molt forts, ha donat lloc a sobreacumulacions a sectors ben exposats, sent
les orientacions nord i est les més sensibles. La cota de neu es va iniciar al voltant dels 2000-2100
m i va baixar ahir a uns 1500 m. Per sobre de 2100 m són probables allaus de neu ventada al
pas d’una persona que podran assolir com a molt mida 2 (suficient per enterrar una persona). Entre
divendres i dissabte s’esperen noves nevades, principalment al nord del Ter-Freser i del PerafitaPuigpedrós i acompanyades per vent de nord-oest; s’hi formaran noves plaques de neu ventada
susceptibles a caure al pas d’una persona i de fins a mida insuficient per enterrar una persona. A tots
els sectors, el formarà noves plaques a orientació sud i oest, de fins a mida insuficient per enterrar una
persona, però prou fràgils com per ser desencadenades per un esquiador. Evolució setmanal del perill
d’allaus i estat del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscosgeologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
Continuaran el pas de fronts amb vent de nord-oest i les temperatures baixes. El vent serà destacable i
mobilitzarà neu a tots els sectors, formant noves plaques a sud i est. Evolució del perill: EN LLEUGER
AUGMENT.
El proper butlletí s'emetrà el dia 17/03/2018
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 17/03/2018

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

Vàlid fins: 19/03/2018

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 19/03/2018
Perafita-Puigpedrós

MODERAT (2).

Ter-Freser

MODERAT (2).

Vessant Nord del CadíMoixeró

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

Prepirineu

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

Distribució del mantell nival
El mantell és esquiable a partir d’uns 1500 m a les obagues i d’uns 1900 m a solanes. A 2200
m els gruixos oscil•len entre 60-150 cm. Aquests valors són molt excedentaris per l’època de
l’any. Evolució del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscosgeologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 19/03/2018
La situació és de neu ventada. Des de la tarda de dimecres s’han recollit 10-20 cm a tots els
sectors, sovint en forma de neu granulada com en el cas dels ruixats d’ahir divendres. El vent,
moderat amb cops molt forts, ha donat lloc a sobreacumulacions a sectors ben exposats, sent
les orientacions nord i est les més sensibles. Per sobre de 2100 m són probables allaus de neu
ventada al pas d’una persona que podran assolir com a molt mida 2 (suficient per enterrar una
persona) a les orientacions citades. Diferents fronts afectaran el Pirineu Oriental entre dissabte i
dilluns, amb neu fins a fons de vall; aniran acompanyats sobretot per vent de nord-oest. Al nord
del Ter-Freser i del Perafita-Puigpedrós s’hi formaran noves plaques de neu ventada susceptibles
a caure al pas d’una persona que no assoliran mida suficient per enterrar una persona, per bé que
la tarda de dilluns, quan les precipitacions seran més quantioses, podran assolir mida suficient per
enterrar una persona al Ter-Freser. Independentment, per sobre de 2000 m el vent formarà noves
plaques a orientació sud i oest, de fins a mida insuficient per enterrar una persona dilluns, i prou
fràgils com per ser desencadenades per un esquiador. Evolució setmanal del perill d’allaus i estat
del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologics-igeotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
Continuarà el vent del nord amb temperatures baixes, però les precipitacions aniran desapareixent.
Les plaques de neu ventada tendiran a assentar-se progressivament. Evolució del perill: EN LLEUGER
DESCENS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 19/03/2018
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 19/03/2018

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

Vàlid fins: 20/03/2018

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 20/03/2018
Perafita-Puigpedrós

MARCAT (3).

Ter-Freser

MARCAT (3).

Vessant Nord del CadíMoixeró

MARCAT (3).

Prepirineu

MARCAT (3).

Distribució del mantell nival
El mantell és esquiable a partir d’uns 1500 m a les obagues i d’uns 1900 m a solanes. A 2200
m els gruixos oscil·len entre 60-150 cm. Aquests valors són molt excedentaris per l’època de
l’any. Evolució del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscosgeologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 20/03/2018
La situació serà de neu ventada. Els darrers dies ha nevat (extensament divendres, i després amb
xàfecs molt locals de neu granulada) amb temperatures cada cop més baixes i vent fluix a moderat
de l’W. Fins al matí de dilluns hi ha uns 10-20 cm de neu recent pols en llocs protegits i amb
estructura de placa tova a cotes altes. Atenció al canvi de temps de dilluns al vespre. Arriben nevades
amb entrada de vent molt fort del nord-est amb torb. Per tant, dimarts serà un dia de formació
de plaques de neu ventada, sobretot en orientacions sud-oest, sud i sud-est, però també hi haurà
plaques toves d’aquest dies passats a la resta d’orientacions. Dimarts probablement hi haurà allaus
de placa de que cauran espontàniament a mesura que el vent vagi sobrecarregant. En general
seran de mida 2, localment de mida 3 (suficient per colgar un grup de persones). Les condicions
per la pràctica d’activitats en terrenys no controlats seran molt desfavorables degut a la manca
de visibilitat pel torb i per la sensació tèrmica amb valors molt baixos. Evolució setmanal del perill
d’allaus i estat del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscosgeologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
El torb continuarà amb la formació de plaques de neu ventada fins dimecres-dijous, que seran fràgils.
Evolució del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 20/03/2018
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 20/03/2018

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

Vàlid fins: 21/03/2018

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 21/03/2018
Perafita-Puigpedrós

MARCAT (3).

Ter-Freser

MARCAT (3).

Vessant Nord del CadíMoixeró

MARCAT (3).

Prepirineu

MARCAT (3).

Distribució del mantell nival
Degut al recent episodi de nevades, podem trobar neu a totes les cotes, per bé que no és
esquiable fins a 1500 m a les obagues i d’uns 1900 m a solanes. A 2200 m els gruixos
oscil·len entre 70-160 cm. Aquests valors són molt excedentaris per l’època de l’any. Evolució
del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologics-igeotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 21/03/2018
La situació és de neu ventada. Des de dimecres passat fins a dilluns al matí de dilluns s’han acumulat
uns 10-20 cm de neu recent pols en llocs protegits i amb estructura de placa tova a cotes altes.
Dilluns han caigut 10-20 cm més de neu, freda, seca i transportable. El vent de nord i nord-est
ha començat a transportar i ho farà de manera més intensa entre dimarts a migdia i dimecres.
S’estan formant plaques de neu ventada, sobretot en orientacions sud-oest, sud i sud-est, però
també hi haurà plaques toves d’aquest dies passats a la resta d’orientacions. Són probables allaus
de placa de que cauran espontàniament a mesura que el vent vagi sobrecarregant. En general
seran de mida 2, localment de mida 3 (suficient per colgar un grup de persones). Al PerafitaPuigpedrós i Ter-Freser podran continuar les nevades de manera minsa i intermitent. Les condicions
per la pràctica d’activitats en terrenys no controlats seran molt desfavorables degut a la manca
de visibilitat pel torb i per la sensació tèrmica amb valors molt baixos. Evolució setmanal del perill
d’allaus i estat del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscosgeologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
El vent anirà minvant al llarg de la jornada i, amb aquest, la formació de plaques; per contra, les plaques
antigues s’aniran estabilitzant progressivament. Evolució del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 21/03/2018

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
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 21/03/2018

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

Vàlid fins: 22/03/2018

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 22/03/2018
Perafita-Puigpedrós

MARCAT (3).

Ter-Freser

MARCAT (3).

Vessant Nord del CadíMoixeró

MARCAT (3).

Prepirineu

MARCAT (3).

Distribució del mantell nival
Tot i que podem trobar neu a cotes més baixes degut a l’episodi de nevades de dilluns, el mantell no és
esquiable fins a 1500 m a les obagues i d’uns 1900 m a solanes. A 2200 m els gruixos oscil·len entre
60-160 cm. Aquests valors són molt excedentaris per l’època de l’any. S’han format sobreacumulacions
en vessants orientats al sud. Evolució del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-iempresa/Serveis/Riscos-geologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 22/03/2018
La situació és de neu ventada. Continua l’episodi de fred i vent; la neu caiguda entre dilluns i
dimarts era tova, lleugera i incohesiva, i per tant molt favorable a donar lloc a torb. El vent de
nord i nord-est està transportant neu i ho farà fins dijous al matí. Continuen formant-se plaques de
neu ventada, sobretot en orientacions sud-oest, sud i sud-est, però també podem trobar plaques
toves d’aquest dies passats a la resta d’orientacions. Són probables allaus de placa que cauran
espontàniament a mesura que el vent vagi sobrecarregant, especialment per sobre del nivell del bosc
on el transport ha sigut més efectiu. En general seran de mida 2, localment de mida 3 (suficient
per colgar un grup de persones). Al Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser podran continuar les nevades
de manera minsa i intermitent. Demà dijous, amb la insolació i l’augment de temperatures no es
descarten petites allaus de neu humida en vessants de forta inclinació orientats al sud, especialment
en zones de bosc o contacte amb objectes foscos com arbres o roques. Evolució setmanal del perill
d’allaus i estat del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscosgeologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
Les plaques continuaran assentant-se progressivament; amb la insolació i l’increment tèrmic no es
descarta alguna caiguda de boles en solanes de forta inclinació. Evolució del perill: EN LLEUGER
DESCENS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 22/03/2018

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
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 22/03/2018

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

Vàlid fins: 23/03/2018

Hora: 10:30

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 23/03/2018
Perafita-Puigpedrós

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

Ter-Freser

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

Vessant Nord del CadíMoixeró

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

Prepirineu

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

Distribució del mantell nival
Tot i que podem trobar neu a cotes més baixes degut a l’episodi de nevades de dilluns, el mantell no és
esquiable fins a 1500 m a les obagues i d’uns 1900 m a solanes. A 2200 m els gruixos oscil·len entre
60-150 cm. Aquests valors són molt excedentaris per l’època de l’any. S’han format sobreacumulacions
en vessants orientats al sud. Evolució del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-iempresa/Serveis/Riscos-geologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 23/03/2018
La situació és de neu ventada i serà, a més, de neu humida divendres. Continua l’episodi de
fred i vent; la neu caiguda entre dilluns i dimarts era tova, lleugera i incohesiva, i per tant molt
favorable a donar lloc a torb. Continuen formant-se plaques de neu ventada, sobretot en orientacions
sud-oest, sud i sud-est, però també podem trobar plaques toves d’aquest dies passats a la resta
d’orientacions. Avui dijous encara són possibles caigudes espontànies d’allaus de placa per efecte
de la sobrecàrrega del vent, especialment per sobre del nivell de bosc; de cara a demà divendres
les allaus de placa continuaran susceptibles de caure al pas d’una persona, però difícilment de
manera natural. En general seran de mida 2, localment de mida 3 (suficient per colgar un grup
de persones). Demà divendres, amb la insolació i l’augment de temperatures el mantell patirà un
fort contrast tèrmic. No es descarten petites allaus de neu humida en vessants de forta inclinació
orientats al sud, especialment en zones de bosc o contacte amb objectes foscos com arbres
o roques i durant les hores centrals de la jornada. Evolució setmanal del perill d’allaus i estat
del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologics-igeotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
Dissabte una baixa afectarà el Pirineu, amb vent de component marítim i vent canviant; es formaran
noves plaques de vent, en aquesta ocasió les més destacables en vessants oest. Les plaques antigues
tendiran a assentar-se progressivament. Evolució del perill: EN LLEUGER AUGMENT.
El proper butlletí s'emetrà el dia 23/03/2018

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
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 23/03/2018

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

Vàlid fins: 24/03/2018

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 24/03/2018
Perafita-Puigpedrós

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

Ter-Freser

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

Vessant Nord del Cadí-Moixeró

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

Prepirineu

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

Distribució del mantell nival
Tot i que podem trobar neu a cotes més baixes degut a l’episodi de nevades de dilluns, el mantell no és
esquiable fins a 1500 m a les obagues i d’uns 2000 m a solanes. A 2200 m els gruixos oscil·len entre
60-150 cm. Aquests valors són molt excedentaris per l’època de l’any. S’han format sobreacumulacions en
vessants orientats al sud i les zones ben exposades a l’acció del vent presenten deflacions. Evolució del
gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologics-i-geotecnia/Allaus/
Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 24/03/2018
La situació és de neu ventada i de neu humida. Les nevades i el vent dels últims set dies han deixat una situació
de neu ventada com a protagonista principal. Podem trobar plaques a bona part de les orientacions, per bé que
les més afectades són les sud-est, sud i sud-oest, on localment podrien assolir mida 3 (suficient per enterrar un
grup de persones). En tot cas es podran desprendre al pas d’una persona. L’elecció del terreny és fonamental,
evitant zones d’acumulació, convexitats del terreny, pendents entre 30 i 45º, sobretot a zones per damunt del
nivell del bosc, on les acumulacions per efecte del vent han sigut majors. Avui divendres, amb la insolació i
l’augment de temperatures el mantell patirà un fort contrast tèrmic. S’esperen petites allaus de neu humida en
vessants de forta inclinació orientats al sud, especialment en zones de bosc o contacte amb objectes foscos com
arbres o roques i durant les hores centrals de la jornada. Un nou episodi de nevades arribarà la nit de divendres,
amb acumulacions de 20-30 cm al llarg de dissabte, especialment a la Vall del Ter, i vent de diferents direccions
podent destacar el nord-est. S’hi formaran noves plaques de neu ventada, en aquesta ocasió principalment a
les orientacions sud i oest; seran susceptibles de caure al pas d’una persona i no s’espera que superin la mida
2 (suficient per enterrar una persona). Tampoc es descarten caigudes naturals d’allaus de neu recent a zones
arrecerades del vent. Caldrà ser especialment curós ja que la nova neu taparà les plaques antigues. Evolució
setmanal del perill d’allaus i estat del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/
Riscos-geologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
Continuaran les nevades minses i amb vent variable; haurem de seguir vigilant amb les plaques antigues, tapades
per la neu nova, i per les petites plaques que es puguin anar formant. Evolució del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 24/03/2018
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 24/03/2018

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

Vàlid fins: 26/03/2018

Hora: 21:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 26/03/2018
Perafita-Puigpedrós

MARCAT (3).

Ter-Freser

FORT (4).

Vessant Nord del Cadí-Moixeró

FORT (4).

Prepirineu

FORT (4).

Distribució del mantell nival
Si bé, degut a les actuals nevades podem trobar neu a partir d’uns 1300 m, el mantell no és esquiable fins a
1600 m a les obagues i d’uns 2000 m a solanes. A 2200 m els gruixos oscil•len entre 60-150 cm. Aquests valors
són molt excedentaris per l’època de l’any. Evolució del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracioi-empresa/Serveis/Riscos-geologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 26/03/2018
La situació és de neu ventada i de capes febles persistents. Un episodi de nevades afecta el Pirineu, amb
acumulacions entre 20-30 cm de neu recent i vent de nord i est; les nevades continuaran i podran acumular
10-20 cm més. S’han registrat allaus placa tova i de placa dura, així com de neu recent, a diferents orientacions;
entre dissabte i diumenge s’espera que continuï l’activitat d’allaus naturals a qualsevol orientació, en general de
mida 2 (suficient per enterrar una persona) tot i que no se’n descarta alguna de mida 3 (suficient per enterrar un
grup de persones) en vessants sud. A indrets protegits del vent també son probables caigudes naturals d’allaus
de neu recent, de mida insuficient per enterrar una persona. Recordem que les plaques formades durant aquesta
setmana continuen actives i reposen sovint sobre capes febles persistents en forma de facetes; en podem
trobar sobretot en orientacions sud-est, sud i sud-oest. També en són possibles els seus desencadenaments
al pas d’una persona i podran assolir mida 3. La neu del present episodi farà que les plaques de vent antigues
siguin difícils de localitzar, de manera que es recomana extremar les mesures de seguretat. L’elecció del terreny
és fonamental, evitant zones d’acumulació, convexitats del terreny, pendents entre 30 i 45º, sobretot a zones
per damunt del nivell del bosc orientades al sud, on les acumulacions per efecte del vent han sigut majors.
L’episodi de vent de dilluns farà que continuï la formació de plaques en vessants sud i que, en aquesta jornada,
no es descarti alguna caiguda natural de mida suficient per enterrar una persona. Evolució setmanal del perill
d’allaus i estat del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologicsi-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
Dia de sol i ascens tèrmic; les plaques de neu ventada s’aniran assentant progressivament, però amb la forta
insolació de finals de març podrem tenir caigudes naturals d’allaus de neu humida, especialment en cota baixa
i orientacions sud. Evolució del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 26/03/2018

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya Parc de Montjuïc
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 26/03/2018

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

Vàlid fins: 27/03/2018

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 27/03/2018
Perafita-Puigpedrós

MARCAT (3).

Ter-Freser

FORT (4).

Vessant Nord del CadíMoixeró

FORT (4).

Prepirineu

FORT (4).

Distribució del mantell nival
Podem trobar neu a partir d’uns 1300 m; el mantell és esquiable a partir de 1600 m a les
obagues i d’uns 2000 m a solanes. A 2200 m els gruixos oscil•len entre 60-150 cm. Aquests
valors són molt excedentaris per l’època de l’any. En vessants orientats al sud podem trobar
sobreacumulacions. Evolució del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/
Serveis/Riscos-geologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 27/03/2018
La situació és de neu ventada i de capes febles persistents. Durant el cap de setmana han caigut
40-50 cm de neu recent, tret del Perafita-Puigpedrós on les acumulacions no han arribat a 30 cm.
Han vingut acompanyades de vent de component nord, que s’anirà reforçant al llarg de dilluns i
dimarts. Són molt probables allaus de neu ventada al pas d’una persona que podran assolir mida
2 (suficient per enterrar una persona) tot i que no se’n descarta alguna de mida 3 (suficient per
enterrar un grup de persones) en vessants sud del Prepirineu, Vessant Nord del Cadí-Moixeró i TerFreser. En aquests sectors tampoc es descarta que en vessants sud de fort pendent propensos a
l’acumulació hi hagi alguna caiguda natural. Recordem que les plaques formades durant la setmana
passada continuen actives i reposen sovint sobre capes febles persistents en forma de facetes; en
podem trobar sobretot en orientacions sud-est, sud i sud-oest. També en són possibles els seus
desencadenaments al pas d’una persona i podran assolir mida 3. Dimarts, a més, amb l’augment
de temperatures no es descarten caigudes naturals d’allaus de neu humida per sota de 2200 m,
especialment en vessants assolellats de fort pendent. Evolució setmanal del perill d’allaus i estat
del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologics-igeotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
Sol i augment de les temperatures; s’espera que les plaques es vagin estabilitzant progressivament,
però podran haver-hi allaus de neu humida degut a la insolació i l’augment de temperatures. Evolució
del perill: EN DESCENS. Evolució del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 27/03/2018

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
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 27/03/2018

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

Vàlid fins: 28/03/2018

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 28/03/2018
Perafita-Puigpedrós

MARCAT (3).

Ter-Freser

MARCAT (3).

Vessant Nord del CadíMoixeró

MARCAT (3).

Prepirineu

MARCAT (3).

Distribució del mantell nival
Podem trobar neu a partir d’uns 1300 m; el mantell és esquiable a partir de 1600 m a les
obagues i d’uns 2000 m a solanes. A 2200 m els gruixos oscil•len entre 60-150 cm. Aquests
valors són molt excedentaris per l’època de l’any. En vessants orientats al sud podem trobar
sobreacumulacions. Evolució del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/
Serveis/Riscos-geologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 28/03/2018
La situació és de neu ventada i de capes febles persistents.Durant el cap de setmana han
caigut 40-50 cm de neu recent, tret del Perafita-Puigpedrós on les acumulacions no han arribat
a 30 cm. Han vingut acompanyades de vent de component nord, que encara bufa i dóna lloc a
formació de plaques. Són molt probables allaus de neu ventada al pas d’una persona que podran
assolir mida 2 (suficient per enterrar una persona), principalment en vessants sud. No es descarta
alguna caiguda natural en vessants sud durant l’episodi de vent de dimarts. Recordem que les
plaques més antigues i profundes encara es poden trencar i reposen sovint sobre capes febles
persistents en forma de facetes; en podem trobar sobretot en obagues. No es descarta el seu
desencadenament al pas d’una persona i podran assolir mida 3. Amb l’ascens tèrmic i el sol
apareix el problema de la neu humida. Són probables allaus naturals de mida insuficient per enterrar
una persona, sobretot per sota de 2200 m i moments de forta insolació; els vessants fortament
inclinats i orientats al sud seran els principals afectats. Evolució setmanal del perill d’allaus i estat
del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologics-igeotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
Un nou front fred afectarà el Pirineu; farà minvar el problema de la neu humida però es formaran noves
plaques de neu ventada, principalment en vessants est. Evolució del perill: ESTACIONARI. Evolució
del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 28/03/2018

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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Servei Meteorològic de Catalunya c/ de Berlín, 38-46
08029 Barcelona Tel. 93 567 60 90 Fax 93 567 61 02
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 28/03/2018

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

Vàlid fins: 29/03/2018

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 29/03/2018
Perafita-Puigpedrós

MARCAT (3).

Ter-Freser

MARCAT (3).

Vessant Nord del CadíMoixeró

MARCAT (3).

Prepirineu

MARCAT (3).

Distribució del mantell nival
Podem trobar neu a partir d’uns 1300 m; el mantell és esquiable a partir de 1600 m a les
obagues i d’uns 2000 m a solanes. A 2200 m els gruixos oscil•len entre 60-150 cm. Aquests
valors són molt excedentaris per l’època de l’any. En vessants orientats al sud podem trobar
sobreacumulacions. Evolució del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/
Serveis/Riscos-geologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 29/03/2018
La situació és de neu ventada i de capes febles persistents.Durant el cap de setmana han
caigut 40-50 cm de neu recent, tret del Perafita-Puigpedrós on les acumulacions no han arribat
a 30 cm. Han vingut acompanyades de vent de component nord, que encara bufa i dóna lloc a
formació de plaques. Són molt probables allaus de neu ventada al pas d’una persona que podran
assolir mida 2 (suficient per enterrar una persona), principalment en vessants sud. No es descarta
alguna caiguda natural en vessants sud durant l’episodi de vent de dimarts. Recordem que les
plaques més antigues i profundes encara es poden trencar i reposen sovint sobre capes febles
persistents en forma de facetes; en podem trobar sobretot en obagues. No es descarta el seu
desencadenament al pas d’una persona i podran assolir mida 3. Amb l’ascens tèrmic i el sol
apareix el problema de la neu humida. Són probables allaus naturals de mida insuficient per enterrar
una persona, sobretot per sota de 2200 m i moments de forta insolació; els vessants fortament
inclinats i orientats al sud seran els principals afectats. Evolució setmanal del perill d’allaus i estat
del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologics-igeotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
Un nou front fred afectarà el Pirineu; farà minvar el problema de la neu humida però es formaran noves
plaques de neu ventada, principalment en vessants est. Evolució del perill: ESTACIONARI. Evolució
del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 28/03/2018

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
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 29/03/2018

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

Vàlid fins: 31/03/2018

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 31/03/2018
Perafita-Puigpedrós

MARCAT (3).

Ter-Freser

MARCAT (3).

Vessant Nord del Cadí-Moixeró

MARCAT (3).

Prepirineu

MARCAT (3).

Distribució del mantell nival
Dimecres els gruixos de neu es van reduir entre 5-10 cm degut a la calor. Podem trobar neu a partir d’uns
1400 m en obagues; el mantell és esquiable a partir de 1600 m a les obagues i d’uns 2000 m a solanes. A
2200 m els gruixos oscil•len entre 70-170 cm. Aquests valors són molt excedentaris per l’època de l’any. Hi ha
sobreacumulacions en vessants orientats al sud i a l’est. Evolució del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/
Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 31/03/2018
La situació és de neu humida, afegint-se neu ventada divendres i especialment dissabte a cotes altes de tots
els sectors. Dimecres va ser un dia càlid amb xàfecs la matinada de dijous, de neu per sobre de 2000 m (2-5
cm de neu recent humida a cotes altes), amb vents de component oest, forts al Ter-Freser. El mantell ja està
en fase de fort humitejament durant el dia i amb regel nocturn quan s’aclareix el cel. Entrem en una fase de
canvis continus en l’estat del mantell amb pas de fronts, amb tendència a baixar les temperatures i vents primer
del sud-oest passant a nord-oest ja cap a dissabte, amb temps més estable i asserenat diumenge. Per tant,
dijous, entre núvols baixos, ullades de sol i alguns xàfecs, predominarà el mantell humit fins ben bé 2400-2500
m amb activitat d’allaus de fusió a mesura que avança la jornada; seran de mida entre 1 i 2, compte amb terreny
trampa on el volum de neu esllavissat ens pugui colgar. Divendres hi pot haver més xàfecs al Prepirineu i CadíMoixeró amb vents del sud-oest; continuarà la situació de neu humida per sota d’uns 2200 m, però per sobre
ja es formaran algunes plaques de neu ventada que a les obagues es mantindran fràgils i podran fracturarse al pas d’una persona. Dissabte, probablement els problemes per neu humida disminuiran, però augmentarà
el problema de neu ventada per un temps més hivernal amb nevades en cota baixa al Perafita-Puigpedrós
i al Ter-Freser, especialment, amb vent de nord-oest i formació de plaques de neu ventada. Les allaus de
placa no passaran de mida 2, suficient per colgar una persona. Es recomana, per tant, fixar-se bé sobre quins
relleus ens estem movent en tot moment (cotes i orientacions) i atendre al comportament de la neu, ja sigui
per enfonsament en neu molla o perquè obrim petites fractures sobre neu placada. Evolució setmanal del perill
d’allaus i estat del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologicsi-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
Dissabte la situació serà més de neu ventada, i diumenge tornarem a un mantell humit i inestable, però
probablement encrostat i estable al matí. Evolució del perill: ESTACIONARI O EN LLEUGER AUGMENT A
COTES ALTES.
El proper butlletí s'emetrà el dia 31/03/2018

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
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 31/03/2018

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

Vàlid fins: 02/04/2018

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 02/04/2018
Perafita-Puigpedrós

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

Ter-Freser

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

Vessant Nord del CadíMoixeró

MODERAT (2).

Prepirineu

MODERAT (2).

Distribució del mantell nival
Els gruixos de neu al terra van disminuint lentament. Podem trobar neu a partir d’uns 1600
m en obagues; el mantell és esquiable a partir de 1700 m a les obagues i d’uns 2000
m a solanes. A 2200 m els gruixos oscil•len entre 70-170 cm. Aquests valors són molt
excedentaris per l’època de l’any. Hi ha sobreacumulacions en vessants orientats al sud i a
l’est. Evolució del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscosgeologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 02/04/2018
La situació és de neu ventada a tots els sectors, i s’afegeix el problema de neu humida a partir de
migdia de diumenge i, sobretot, dilluns. Estem en una fase de canvis continus en l’estat del mantell
amb pas de fronts, amb descens de la temperatura i nevades amb vent del nord-oest dissabte;
un matí de diumenge amb sol i fred i un ràpid augment de la temperatura per diumenge tarda i
especialment el dilluns. A l’inici de la nevada de dissabte tenim un mantell regelat per sota d’uns
2400 m; per sobre d’aquesta cota hi ha plaques antigues de neu ventada. Són locals, però n’hi ha
a totes orientacions, més escasses a les W. Al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser se’n formaran de
noves en orientacions S i E; les podrem fracturar amb facilitat però seran de poc gruix (localment de
mida 2, suficient per colgar una persona). Durant el diumenge i dilluns cauran purgues i allaus de neu
recent per efecte de la insolació, sobretot al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser on és possible que
s’acumulin com a molt uns 5-10 cm de neu recent seca i freda durant el dissabte. Dilluns el mantell
serà força estable per sota de 2200 m al matí per regel, però ràpidament amb caiguda de purgues i
plaques de neu tova a cotes altes des de mig matí. Es recomana, per tant, fixar-se bé sobre quines
orientacions ens estem movent i atendre al comportament de la neu, ja sigui perquè obrim petites
fractures sobre neu placada o per enfonsament en neu molla diumenge i dilluns. Evolució setmanal del
perill d’allaus i estat del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/
Riscos-geologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
Dilluns hi haurà encrostament del mantell pel matí i un ràpid humitejament a migdia, que continuarà
dimarts. Evolució del perill: ESTACIONARI, en augment a migdia i en descens de matinada i primera
hora del matí.
El proper butlletí s'emetrà el dia 02/04/2018

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya Parc de Montjuïc
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Servei Meteorològic de Catalunya c/ de Berlín, 38-46
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 03/04/2018

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

Vàlid fins: 04/04/2018

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 04/04/2018
Perafita-Puigpedrós

MODERAT (2).

Ter-Freser

MODERAT (2).

Vessant Nord del CadíMoixeró

MODERAT (2).

Prepirineu

MODERAT (2).

Distribució del mantell nival
Els gruixos de neu al terra van disminuint a un ritme d’uns 3-5 cm cada dia.. Podem trobar neu
a partir d’uns 1600 m en obagues; el mantell és esquiable a partir de 1700 m a les obagues
i d’uns 2000 m a solanes. A 2200 m els gruixos oscil·len entre 70-160 cm. Aquests valors són
molt excedentaris per l’època de l’any. Hi ha sobreacumulacions en vessants orientats al sud i a
l’est. Evolució del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscosgeologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 04/04/2018
La situació és de neu humida i de neu ventada. Continuen les temperatures elevades, amb mínimes
positives a 2200 m, i els plugims intermitents amb cota de neu que ha arribat a 2300 m. El mantell
es presenta humit fins a aquesta cota, i durant els dies precedents s’ha registrat activitat natural
d’allaus de neu humida; les allaus continuaran entre les jornades de dimarts i dimecres, especialment
en moments de precipitació líquida o per les estones de sol que hi haurà, especialment demà.
En general no superaran mida 2 (suficient per enterrar una persona). Altrament, encara podem
trobar per damunt de 2200 m plaques de neu ventada a totes les orientacions, més escasses
a les oest; les podem fracturar però seran en general de poc gruix (mida 2, suficient per colgar
una persona). La nit de dimecres el vent girarà a nord-oest, baixaran les temperatures i tornaran
les nevades, donant lloc a formació de noves plaques de neu ventada, en especial al nord del
Perafita-Puigpedrós i del Ter-Freser. Es recomana, per tant, fixar-se bé sobre quines orientacions
ens estem movent i atendre al comportament de la neu, ja sigui perquè obrim petites fractures
sobre neu placada o per enfonsament en neu molla diumenge i dilluns. Evolució setmanal del perill
d’allaus i estat del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscosgeologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
Sol i fort augment de les temperatures. Un nou cicle d’allaus de neu humida afectarà el Pirineu. Les
plaques de neu ventada continuaran assentant-se. Evolució del perill: EN LLEUGER ASCENS a les
hores centrals del dia.
El proper butlletí s'emetrà el dia 04/04/2018

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 oriental

Data: 04/04/2018

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

Vàlid fins: 05/04/2018

Hora: 11:30

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 05/04/2018
Perafita-Puigpedrós

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

Ter-Freser

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

Vessant Nord del Cadí-Moixeró

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

Prepirineu

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

Distribució del mantell nival
Els gruixos de neu al terra van disminuint a un ritme d’uns 3-5 cm cada dia. Podem trobar neu a partir d’uns
1600 m en obagues, esquiable a partir de 1700 m, i d’uns 1900 m, esquiable per sobre de 2000 m a solanes. A
2200 m els gruixos oscil·len entre 70-160 cm. Aquests valors són molt excedentaris per l’època de l’any. Hi ha
sobreacumulacions en vessants orientats al sud i a l’est. Evolució del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/
Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 05/04/2018
La situació és de neu humida i de neu ventada. La presència de núvols baixos al matí ha fet que el regel sigui poc
destacable la matinada de dimecres. La sortida del sol avui, i l’ambient assolellat tota la jornada amb increment
tèrmic de dijous faran que continuï vigent el problema de la neu humida a tots els sectors. Coincidirà sobretot
amb moments de forta insolació i amb l’ascens tèrmic de demà a la tarda. Cauran allaus de manera natural a
totes les orientacions, que en general no superaran mida 2 (suficient per enterrar una persona). Aquesta nit han
caigut fins a 5 cm de neu nova a tots els sectors amb cota de neu al voltant de 1700 m. El vent d’oest i sud
ha estat destacable, donant lloc a formació de plaques de neu ventada; aquestes podran caure fàcilment al pas
d’una persona i assolir mida 1 (insuficient per enterrar una persona). A més, encara podem trobar per damunt
de 2200 m plaques de neu ventada a totes les orientacions, més escasses a les oest; les podem fracturar però
seran en general de poc gruix (mida 2, suficient per colgar una persona). Altrament, La nit de dimecres el vent
girarà a nord-oest, baixaran les temperatures i tornaran les nevades, donant lloc a formació de noves plaques
de neu ventada de mida al nord del Perafita-Puigpedrós i del Ter-Freser. Es recomana, per tant, fixar-se bé
sobre quines orientacions ens estem movent i atendre al comportament de la neu, ja sigui perquè obrim petites
fractures sobre neu placada o per enfonsament en neu molla diumenge i dilluns. Evolució setmanal del perill
d’allaus i estat del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologicsi-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
Continuarà l’ascens de les temperatures, i amb aquest, l’activitat d’allaus de neu humida. Les plaques de neu
ventada continuaran assentant-se. Evolució del perill: EN LLEUGER ASCENS a les hores centrals del dia.
El proper butlletí s'emetrà el dia 05/04/2018
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 05/04/2018

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

Vàlid fins: 06/04/2018

Hora: 10:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 06/04/2018
Perafita-Puigpedrós

MODERAT (2).

Ter-Freser

MODERAT (2).

Vessant Nord del CadíMoixeró

MODERAT (2).

Prepirineu

MODERAT (2).

Distribució del mantell nival
Els gruixos de neu al terra van disminuint a un ritme d’uns 3-5 cm cada dia. Podem trobar neu
a partir d’uns 1600 m en obagues, esquiable a partir de 1700 m, i d’uns 1900 m, esquiable per
sobre de 2000 m a solanes. A 2200 m els gruixos oscil·len entre 70-160 cm. Aquests valors són
molt excedentaris per l’època de l’any. Hi ha sobreacumulacions en vessants orientats al sud i a
l’est. Evolució del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscosgeologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 06/04/2018
La situació és de neu humida i de neu ventada. La matinada de dimecres van caure com a molt
fins a 5 cm de neu nova, sobretot neu granulada, a tots els sectors amb cota de neu al voltant de
1700 m. El vent d’oest i sud ha estat destacable, donant lloc a formació de plaques de neu ventada
a cotes altes; aquestes podran caure fàcilment al pas d’una persona i assolir mida 1 (insuficient
per enterrar una persona). A més, encara podem trobar per damunt de 2300 m plaques de neu
ventada antigues a totes les orientacions, més escasses a les oest; les podem fracturar però seran
en general de poc gruix (mida 2, suficient per colgar una persona). L’ambient assolellat durant dijous
i amb el fort augment de la temperatura previst faran que torni amb força el problema de la neu
humida a tots els sectors. Cauran allaus de forma espontània a les orientacions assolellades, que
en general no superaran la mida 2 (suficient per enterrar una persona), especialment a partir de
mig matí i durant tot divendres. Divendres es manté la mateixa situació de neu humida i plaques
de neu ventada a cotes altes de vessants obacs. Es recomana, per tant, fixar-se bé sobre quines
orientacions ens estem movent i atendre al comportament de la neu, ja sigui perquè obrim petites
fractures sobre neu placada o per enfonsament en neu molla diumenge i dilluns. Evolució setmanal del
perill d’allaus i estat del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/
Riscos-geologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
Continuarà l’ascens de les temperatures i amb un ambient cada cop més humit, amb pluges fins a
cotes altes el dissabte. Augmentarà l’activitat d’allaus de neu humida. Evolució del perill: EN LLEUGER
ASCENS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 06/04/2018

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya Parc de Montjuïc
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 06/04/2018

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

Vàlid fins: 07/04/2018

Hora: 10:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 07/04/2018
Perafita-Puigpedrós

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

Ter-Freser

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

Vessant Nord del CadíMoixeró

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

Prepirineu

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

Distribució del mantell nival
Els gruixos de neu al terra van disminuint a un ritme d’uns 3-5 cm cada dia. Podem trobar neu a partir
d’uns 1600 m en obagues i esquiable a partir de 1700 m; a les solanes hi ha neu per sobre de 1900
m, esquiable per sobre de 2000 m. A 2200 m els gruixos oscil·len entre 70-160 cm. Aquests valors
són molt excedentaris per l’època de l’any. Hi ha sobreacumulacions en vessants orientats al sud i
a l’est. Evolució del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscosgeologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 07/04/2018
La situació és de neu humida. Al matí de divendres el mantell s’ha regelat i encrostat una mica ja
que el ambient ha estat sec i la nit serena. No obstant, a mesura que avanci el dia, ràpidament
el mantell en superfície s’humitejarà per les altes temperatures; a més per la tarda podria caure
algun xàfec d’aigua a totes les cotes. Divendres seran probables allaus de forma espontània a les
orientacions assolellades fins a migdia, que en general no superaran la mida 2 (suficient per enterrar
una persona). Dissabte seran molt probables allaus de neu humida que podran afectar totes les
orientacions, ja que s’esperen pluges abundants fins a 2500 m o més amunt al matí, baixant la cota
per la tarda. D’altra banda, divendres encara podem trobar a cotes altes de les orientacions N i
NE petites plaques de neu ventada formades el dimecres, amb neu granulada intercalada i sobre
crostes. Han guanyat estabilitat, però no es descarta que encara es puguin fracturar al pas d’una
persona. Serien de mida entre 1 i 2 (localment amb capacitat de colgar una persona en relleus
trampa com fondalades, canals o torrents). Es recomana evitar circular en vessants sota fissures
i controlar l’enfonsament en neu molla. Atenció als moments de pluja. Evolució setmanal del perill
d’allaus i estat del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscosgeologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
Continuaran les precipitacions, baixant de cota entre dissabte i diumenge. El mantell continuarà molt
humit i a cotes altes tornarà el problema de neu ventada. Evolució del perill: EN LLEUGER ASCENS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 07/04/2018
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 07/04/2018

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

Vàlid fins: 09/04/2018

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 09/04/2018
Perafita-Puigpedrós

En augment a MARCAT (3).

Ter-Freser

En augment a MARCAT (3).

Vessant Nord del CadíMoixeró

En augment a MARCAT (3).

Prepirineu

En augment a MARCAT (3).

Distribució del mantell nival
Els gruixos de neu al terra han disminuït degut a les pluges. Podem trobar neu a partir d’uns 1600
m en obagues i esquiable a partir de 1700 m; a les solanes hi ha neu per sobre de 1900 m,
esquiable per sobre de 2000 m. A 2200 m els gruixos oscil•len entre 50-160 cm. Aquests valors
són molt excedentaris per l’època de l’any. Hi ha sobreacumulacions en vessants orientats al nord i
a l’est. Evolució del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscosgeologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 09/04/2018
La situació és de neu humida dissabte i s’afegeix situació de neu ventada diumenge. Des de divendres
al vespre s’estan produint xàfecs en forma d’aigua fins a 2500-2600 m (fins al matí de dissabte entre
2-10 l/m2). El mantell ha quedat de color marró degut a les pluges i nevades amb fang. Durant
dissabte continuaran de forma dispersa els xàfecs d’aigua, baixant la cota al final del dia. Dissabte
seran molt probables allaus de neu humida que podran afectar totes les orientacions per sota de
2600 m; les allaus seran en general de mida 2 (amb capacitat de colgar una persona), excepte
al Vessant Nord del Cadí-Moixeró que podrien ser de mida 3 (amb capacitat de colgar un grup
de persones i trencar algun arbre). Diumenge la neu baixarà de cota fins a 1600-1400 m al final
i la nevada s’intensificarà, però encara seran probables allaus de neu humida ja que el mantell
internament continuarà tenint aigua líquida. Per sobre de 1800-2000 m començaran a formar-se
plaques de neu ventada, sobretot en orientacions N a mesuri que avanci el dia, degut a la nevada
amb vents de component sud. Les allaus de placa seran de mida 2 (amb capacitat de colgar una
persona). Es recomana evitar circular en vessants sota fissures i controlar l’enfonsament en neu
molla. Atenció als moments de pluja. Diumenge, atenció a l’acumulació de neu ventada a cotes
altes i eviteu vessants convexos sobrecarregats per sobre de 2400 m. Evolució setmanal del perill
d’allaus i estat del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscosgeologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
Continuaran les nevades, baixant de cota el dilluns. El problema de neu ventada amb alta probabilitat
d'allaus de placa s’estendrà a la majoria d’orientacions. Evolució del perill: EN LLEUGER ASCENS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 09/04/2018
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 09/04/2018

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

Vàlid fins: 10/04/2018

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 10/04/2018
Perafita-Puigpedrós

MODERAT (2); passant a MARCAT (3) al llarg de dimarts.

Ter-Freser

MODERAT (2); passant a MARCAT (3) al llarg de dimarts.

Vessant Nord del CadíMoixeró

MODERAT (2); passant a MARCAT (3) al llarg de dimarts.

Prepirineu

MODERAT (2); passant a MARCAT (3) al llarg de dimarts.

Distribució del mantell nival
Podem trobar neu a partir d’uns 1600 m en obagues i esquiable a partir de 1700 m; a
les solanes hi ha neu per sobre de 1900 m, esquiable per sobre de 2000 m. A 2200 m
els gruixos oscil·len entre 60-180 cm. Aquests valors són molt excedentaris per l’època de
l’any. Evolució del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscosgeologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 10/04/2018
La situació és de neu ventada i de neu recent. Ahir diumenge van haver-hi nevades amb poc vent
i acumulacions d’uns 20 cm, o quantitats superiors al Ter-Freser. Al llarg de dilluns predominarà el
problema de la neu recent, amb caigudes superficials i espontànies. Seran més probables durant
les ullades de sol, afectaran a qualsevol orientació, especialment les més assolellades, i tindran
en general mida 1 (suficient per generar caigudes i lesions, però no per enterrar una persona).
El vent de sud i oest i les nevades previstes per dilluns a la tarda formaran plaques de vent, en
general de mida 1 en orientacions nord i est. Durant la tarda de dimarts les nevades seran més
quantioses i formaran plaques de neu ventada principalment en orientació nord-est, nord i nordoest. Podran assolir fàcilment mida 2 (suficient per enterrar una persona) i, tot i que cauran en
general al pas d’una persona, no es descarta algun despreniment natural. Així, el vent i els dos
episodis de nevada prevists comprometran l’estabilitat del mantell a les orientacions nord; cal evitar
zones d’acumulació, convexitats del terreny o punts sota aquestes, així com terreny trampa on les
conseqüències d’un despreniment puguin ser pitjors. Evolució setmanal del perill d’allaus i estat
del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologics-igeotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
Les nevades s‘incrementaran al llarg de dimecres, amb acumulacions que podran ser abundants al
Ter-Freser, al Vessant Nord del Cadí-Moixeró i al Prepirineu. La formació de plaques es mantindrà i
seran probables allaus naturals. Evolució del perill: EN ASCENS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 10/04/2018
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 10/04/2018

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

Vàlid fins: 11/04/2018

Hora: 13:30

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 11/04/2018
Perafita-Puigpedrós

FORT (4).

Ter-Freser

FORT (4).

Vessant Nord del CadíMoixeró

FORT (4).

Prepirineu

FORT (4).

Distribució del mantell nival
Podem trobar neu a partir d’uns 1500 m en obagues i esquiable a partir de 1700 m; a
les solanes hi ha neu per sobre de 1900 m, esquiable per sobre de 2000 m. A 2200 m
els gruixos oscil·len entre 70-180 cm. Aquests valors són molt excedentaris per l’època de
l’any. Evolució del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscosgeologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 11/04/2018
La situació és de neu ventada i de neu recent. Des de divendres hi ha hagut diversos episodis de
nevada amb vent de component oest. La part superior del mantell està formada per neu recent,
sovint en forma de neu granulada i de baixa duresa. A partir de la tarda de dimarts un episodi de
nevades afectarà el Pirineu Oriental, que assolirà la seva màxima intensitat durant la matinada de
dimecres. El vent anirà girant de sud-oest a sud i sud-est al llarg de l’episodi. Així, es formaran
plaques de neu ventada que afectaran principalment a totes orientacions nord; s’esperen caigudes
naturals d’allaus de neu ventada que podran assolir en general mida 3 (suficient per enterrar un
grup de persones). Dimecres, el vent minvarà al sectors més occidentals i la neu nova caurà a plom
amagant les plaques formades i fent més difícil la seva identificació. Així, dimecres no es descarta
alguna caiguda natural de neu recent, en general en forma de purga i per tant de mida insuficient
per enterrar una persona.Es desaconsella fer activitat en terreny allavós. Evolució setmanal del perill
d’allaus i estat del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscosgeologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
Les nevades s’aniran afeblint. Les plaques formades entre dimarts i dimecres s’aniran assentant
progressivament. Evolució del perill: EN ASCENS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 11/04/2018
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 11/04/2018

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

Vàlid fins: 12/04/2018

Hora: 13:30

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 12/04/2018
Perafita-Puigpedrós

MARCAT (3).

Ter-Freser

FORT (4).

Vessant Nord del CadíMoixeró

FORT (4).

Prepirineu

FORT (4).

Distribució del mantell nival
Donat l’actual episodi de nevades podem trobar neu a terra a partir de 1300 m, tot i que al
Prepirineu en podem trobar a cotes més baixes. El mantell és esquiable a partir de 1600 m en
obagues i de 1900 m en solanes. A 2200 m els gruixos oscil·len entre 90-210 cm, sent el Vessant
Nord del Cadí-Moixeró el sector més innivat. Aquests valors són molt excedentaris per l’època
de l’any, de fet hi ha rècord de gruix de neu dels últims 15 anys a l’estació automàtica de Cadí
Nord. Evolució del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscosgeologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 12/04/2018
La situació és de neu ventada i de neu recent. El mantell previ a l’actual nevada es mostrava tou i poc
cohesiu, amb presència de neu granulada. Des de dimarts a la tarda s’han acumulat uns 40-60 cm de
neu recent, tret del Perafita-Puigpedrós on les acumulacions volten els 30-50 cm. El vent, entre fluix
i moderat en conjunt, ha girat de sud-oest a sud, sud-est i est, i durant la tarda de dimecres girarà a
nord-est i nord i dóna lloc a transport. Així, podem trobar acumulacions a qualsevol orientació, que
podrien donar lloc a allaus de placa tova o dura. Són molt probables allaus naturals que podran assolir
en general mida 3 (suficient per enterrar un grup de persones). També s’esperen caigudes naturals
d’allaus de neu recent, en general de fins a mida 2 (suficient per enterrar una persona) i principalment
en indrets arrecerats del vent. En moments d’intensificació del vent l’activitat d’allaus podrà
experimentar un pic, de manera que cal evitar moments de fort transport o immediatament posteriors;
també caldrà ser curós en cas d’ullades de sol durant la jornada de dijous. Evolució setmanal del perill
d’allaus i estat del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscosgeologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
Divendres un nou episodi de nevades afectarà el Pirineu, amb vent de sud i temperatures més
elevades. Probable activitat d’allaus de neu humida fins a 2000-2200 m i formació de plaques a les
cotes més elevades. Evolució del perill: EN LLEUGER ASCENS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 12/04/2018
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 12/04/2018

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

Vàlid fins: 13/04/2018

Hora: 13:30

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 13/04/2018
Perafita-Puigpedrós

MARCAT (3).

Ter-Freser

FORT (4) dijous; MARCAT (3) divendres.

Vessant Nord del CadíMoixeró

FORT (4) dijous; MARCAT (3) divendres.

Prepirineu

FORT (4) dijous; MARCAT (3) divendres.

Distribució del mantell nival
Donat el recent episodi de nevades podem trobar neu a terra a partir de 1300 m, per bé que pot
recular ràpidament degut a la insolació. El mantell és esquiable a partir de 1600 m en obagues
i de 1900 m en obagues. A 2200 m els gruixos oscil·len entre 90-200 cm, sent el Vessant
Nord del Cadí-Moixeró el sector més innivat. Aquests valors són molt excedentaris per l’època de
l’any. Evolució del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscosgeologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 13/04/2018
La situació és de neu ventada i de neu recent. Entre dimarts i dimecres es van acumular uns
50-60 cm al Ter-Freser, al Prepirineu i al Vessant Nord del Cadí-Moixeró, i quantitats inferiors
al Perafita-Puigpedrós. El vent, entre fluix i moderat en conjunt, ha bufat de pràcticament totes
les direccions, de manera que podem trobar plaques a bona part dels vessants. Avui dijous són
probables allaus naturals que podran assolir en general mida 3 (suficient per enterrar un grup de
persones). Amb les clarianes previstes per avui hi haurà també activitat natural d’allaus de neu
recent humida, sobretot en indrets de fort pendent i orientacions assolellades. Les plaques s’aniran
estabilitzant progressivament i demà divendres l’activitat natural seran molt poc probables però encara
es podran desprendre fàcilment al pas d’una persona. Degut a les precipitacions de divendres a
la tarda es formaran noves plaques de vent en orientacions nord, de fins a mida 2 (suficient per
enterrar una persona) i susceptibles de caure al pas d’una persona; no modificaran substancialment
l’estabilitat del mantell previ. Podran haver purgues naturals de neu humida fins a 2000 m degut a
les pluges, especialment en moments allà on la intensitat sigui elevada. Evolució setmanal del perill
d’allaus i estat del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscosgeologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
Les plaques formades entre dimarts i dimecres continuaran assentant-se, però se’n formaran de noves,
de menor mida i que afectaran a menys orientacions. Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 13/04/2018
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 13/04/2018

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

Vàlid fins: 14/04/2018

Hora: 13:30

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 14/04/2018
Perafita-Puigpedrós

MARCAT (3) per damunt de 2.100 metres; MODERAT (2) per sota.

Ter-Freser

MARCAT (3) per damunt de 2.100 metres; MODERAT (2) per sota.

Vessant Nord del CadíMoixeró

MARCAT (3) per damunt de 2.100 metres; MODERAT (2) per sota.

Prepirineu

MARCAT (3) per damunt de 2.100 metres; MODERAT (2) per sota.

Distribució del mantell nival
Hi ha neu a terra a partir de 1400 m a les orientacions nord, i d’uns 1500-1600 m en
orientacions sud. El mantell és esquiable a partir de 1600 m en obagues i de 1900 m
en obagues. A 2200 m els gruixos oscil·len entre 80-190 cm, sent el Vessant Nord del
Cadí-Moixeró el sector més innivat. Aquests valors són molt excedentaris per l’època de
l’any. Evolució del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscosgeologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 14/04/2018
La situació és de neu ventada i de neu humida. Entre dimarts i dimecres es van acumular entre
40-60 cm a tots els sectors. El vent, entre fluix i moderat en conjunt, ha bufat de pràcticament
totes les direccions, de manera que podem trobar plaques a bona part dels vessants. Ahir dijous
les altes temperatures i la insolació van contribuir a l’assentament de les plaques, especialment
fins a 2200 m i en orientacions solanes; es van registrar allaus de neu humida. Així, tot i que
podem trobar plaques de neu ventada a qualsevol orientació, seran les obagues per sobre de 2200
els indrets on els desencadenaments siguin més probables. Seran de mida suficient per enterrar
una persona, tot i no es descarta alguna caiguda de mida 3 (suficient per enterrar un grup de
persones); es podran desprendre al pas d’un sol esquiador. Les nevades amb vent de sud que
s’estan registrant al llarg de divendres formaran noves plaques, de poc gruix però sensibles al pas
d’una persona, a les mateixes orientacions, i a la vegada donaran lloc a algunes purgues de neu
recent. D’altra banda s’esperen allaus naturals de neu humida, en general de fins a mida 2 deguts
a l’humitejament per la presència de boires i núvols baixos d’avui, i per la insolació i l’augment de
temperatures de demà dissabte; el moment més crític serà demà a migdia. Evolució setmanal del perill
d’allaus i estat del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscosgeologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
Les plaques continuaran el seu procés d’assentament progressiu, però continuarà vigent el problema
de neu humida degut a les temperatures en ascens. Evolució del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 14/04/2018
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 14/04/2018

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

Vàlid fins: 16/04/2018

Hora: 14:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 16/04/2018
Perafita-Puigpedrós

MARCAT (3).

Ter-Freser

MARCAT (3).

Vessant Nord del CadíMoixeró

MARCAT (3).

Prepirineu

MARCAT (3).

Distribució del mantell nival
Hi ha neu a terra a partir de 1400 m a les orientacions nord, i d’uns 1600 m en orientacions sud. El
mantell és esquiable a partir de 1600 m en obagues i de 1900 m en obagues. A 2200 m els gruixos
oscil•len entre 90-210 cm. Al Prepirineu i al Cadí-Moixeró s’estan enregistrant els gruixos màxims
de la temporada (consultar enllaç de sota). Aquests valors són molt excedentaris per l’època de
l’any. Evolució del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscosgeologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 16/04/2018
La situació és de neu humida, i a cotes altes obagues de neu ventada. Divendres va tornar a nevar amb
vent moderat de component sud i amb cota de neu a 1800 m (tercer episodi de la setmana); dissabte
al matí continua la nevada. Han caigut entre 10-20 cm, disminuint de sud a nord. Recordeu que en una
setmana, a cotes altes s’ha acumulat entre 70-100 cm amb vents de totes direccions. Així, tot i que
podem trobar plaques de neu ventada a qualsevol orientació, seran les obagues per sobre de 2300
els indrets on els desencadenaments siguin possibles de forma accidental i no es descarta alguna
caiguda de mida 3 (suficient per enterrar un grup de persones); en general es podran desprendre al
pas d’un grup de persones. D’altra banda, sobretot diumenge degut a la insolació i l’augment de les
temperatures s’esperen allaus espontànies de neu humida a totes les orientacions, en general de fins a
mida 2 (suficient per colgar una persona); el moment més crític serà diumenge a migdia. La neu estarà
molt humida en superfície i internament, ja que difícilment regelarà de matinada. Evolució setmanal del
perill d’allaus i estat del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/
Riscos-geologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
Continuarà l’humitejament de la neu per noves precipitacions el dilluns a cotes més altes i l’augment
de la insolació i de les temperatures el dimarts. Evolució del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 16/04/2018

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
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 16/04/2018

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

Vàlid fins: 17/04/2018

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 17/04/2018
Perafita-Puigpedrós

FORT (4) dilluns; MARCAT (3) dimarts.

Ter-Freser

FORT (4) dilluns; MARCAT (3) dimarts.

Vessant Nord del Cadí-Moixeró

FORT (4) dilluns; MARCAT (3) dimarts.

Prepirineu

FORT (4) dilluns; MARCAT (3) dimarts.

Distribució del mantell nival
Hi ha neu a terra a partir de 1400 m a les orientacions nord, i d’uns 1600 m en orientacions sud, esquiable a
partir de 1600 m en obagues i de 1900 m a les solanes. Amb les precipitacions previstes per avui el mantell
podrà recular a totes les orientacions. A 2200 m els gruixos oscil·len entre 90-210 cm. Aquests valors són molt
excedentaris per l’època de l’any. És previst que degut a la compactació i la fusió de la neu els gruixos minvin
ràpidament les properes jornades. Evolució del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/
Serveis/Riscos-geologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 17/04/2018
La situació és de neu humida, i a cotes altes obagues de neu ventada. S’esperen precipitacions amb cota de
neu al voltant de neu que pot oscil·lar entre 2100 i 2300 m. Aquesta pluja caurà damunt d’un mantell que ja
es trobava fortament humitejat i que la matinada d’avui dilluns no ha experimentat regel. Durant aquesta tarda
la precipitacions tindran forma de ruixats irregulars, amb moments de forta intensitat. Com a conseqüència, hi
haurà un cicle d’allaus naturals de neu humida que podran afectar qualsevol orientació i tindran lloc sobretot
per sota de 2400 m. Assoliran fàcilment mida 3 (suficient per enterrar un grup de persones), o fins i tot no es
descarta alguna que arribi a mida 4 (amb capacitat per arribar a fons de vall i destruir massa forestal antiga).La
matinada de dimarts podrà haver un lleu regel, però el mantell continuarà humit en tot el seu gruix; l’ascens
tèrmic i la forta insolació faran que l’activitat d’allaus de neu humida continuï, però de manera menys intensa
que dilluns degut a l’absència de pluges. A més, per damunt de 2300 m podem trobar plaques de neu ventada
antigues sobretot en orientacions obagues. Són possibles desencadenaments accidentals i no es descarta
alguna caiguda de mida 3; en general es podran desprendre al pas d’un grup de persones. A tots els sectors es
podrien desprendre purgues de neu recent o petites plaques toves procedents de la nevada d’avui per damunt
de 2300 m, que no superaran la mida 1 (insuficient per enterrar una persona). Evolució setmanal del perill
d’allaus i estat del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologicsi-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
Es mantindrà el problema de neu humida, amb temperatures elevades, forta insolació i mantell internament molt
humit. Evolució del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 17/04/2018

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
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 17/04/2018

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

Vàlid fins: 18/04/2018

Hora: 10:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 18/04/2018
Perafita-Puigpedrós

MARCAT (3) des de mig matí; MODERAT (2) de nit i matinada.

Ter-Freser

MARCAT (3) des de mig matí; MODERAT (2) de nit i matinada.

Vessant Nord del CadíMoixeró

MARCAT (3) des de mig matí; MODERAT (2) de nit i matinada.

Prepirineu

MARCAT (3) des de mig matí; MODERAT (2) de nit i matinada.

Distribució del mantell nival
Hi ha neu a terra a partir de 1500-1600 m a les orientacions nord, i d’uns 1800-1900 m en
orientacions sud. A 2200 m els gruixos oscil·len entre 70-200 cm. Aquests valors minven de
l’ordre de 10 cm per dia, però tot i així encara es troben per sobre dels habituals a tots els
sectors. Evolució del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscosgeologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 18/04/2018
La situació és de neu humida, i a cotes altes obagues de neu ventada. Aquesta matinada les
temperatures mínimes a 2200 m han estat positives però s’ha registrat regel superficial. Entre
avui i demà predominarà el sol i les temperatures augmentaran moderadament. Així, el mantell,
que ja es troba fortament humitejat en pràcticament tot el seu gruix, continuarà experimentant
fusió i s’esperen caigudes espontànies d’allaus de neu humida. Aquestes podran afectar qualsevol
cota, especialment en orientacions assolellades, i seran més freqüents coincidint amb moments
de forta insolació. Podran assolir fins a mida 3 (suficient per enterrar un grup de persones en
terreny obert). Donat que la humitat afecta tot el mantell algunes d’aquestes allaus tindran forma
de lliscament basal. A més, per damunt de 2500 m podem trobar plaques de neu ventada antigues
que es podran presentar actives a orientacions obagues. No es descarten desencadenaments
accidentals de mida 2 (suficient per enterrar una persona) a tots els sectors; en general es
podran desprendre al pas d’un grup de persones. Evolució setmanal del perill d’allaus i estat
del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologics-igeotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
L’activitat d’allaus de neu humida serà menor degut a l’assentament i al descens tèrmic previst.
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 18/04/2018

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
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 18/04/2018

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

Vàlid fins: 19/04/2018

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 19/04/2018
Perafita-Puigpedrós

MARCAT (3) des de mig matí; MODERAT (2) de nit i matinada.

Ter-Freser

MARCAT (3) des de mig matí; MODERAT (2) de nit i matinada.

Vessant Nord del CadíMoixeró

MARCAT (3) des de mig matí; MODERAT (2) de nit i matinada.

Prepirineu

MARCAT (3) des de mig matí; MODERAT (2) de nit i matinada.

Distribució del mantell nival
Hi ha neu a terra a partir de 1600-1700 m a les orientacions nord, i d’uns 1800-2000 m en
orientacions sud. A 2200 m els gruixos oscil·len entre 70-190 cm. Aquests valors minven de
l’ordre de 5-10 cm per dia, però tot i així encara es troben per sobre dels habituals a tots els
sectors. Evolució del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscosgeologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 19/04/2018
La situació és de neu humida, i a cotes altes obagues de neu ventada. El predomini del sol i la
calor continuaran sent els protagonistes dels propers dies, amb temperatures molt elevades, i valors
mínims positius a 2500 m. Tot i que de matinada hi ha un lleu regel, aquest desapareix ràpidament
amb la sortida del sol. Així, el mantell, que ja es troba fortament humitejat en pràcticament tot el
seu gruix, continuarà experimentant fusió i s’esperen caigudes espontànies d’allaus de neu humida.
Aquestes podran afectar qualsevol cota, especialment en orientacions assolellades, i seran més
freqüents coincidint amb moments de forta insolació. Podran assolir fins a mida 3 (suficient per
enterrar un grup de persones en terreny obert). Donat que la humitat afecta tot el mantell algunes
d’aquestes allaus tindran forma de lliscament basal. A més, per damunt de 2500 m podem trobar
plaques de neu ventada antigues que es podran presentar actives a orientacions obagues. No es
descarten desencadenaments accidentals de mida 2 (suficient per enterrar una persona) a tots els
sectors; en general es podran desprendre al pas d’un grup de persones. Evolució setmanal del perill
d’allaus i estat del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscosgeologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
L’activitat d’allaus de neu humida anirà minvant. Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 19/04/2018

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
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 19/04/2018

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

Vàlid fins: 20/04/2018

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 20/04/2018
Perafita-Puigpedrós

MARCAT (3) des de mig matí; MODERAT (2) de nit i matinada.

Ter-Freser

MARCAT (3) des de mig matí; MODERAT (2) de nit i matinada.

Vessant Nord del CadíMoixeró

MARCAT (3) des de mig matí; MODERAT (2) de nit i matinada.

Prepirineu

MARCAT (3) des de mig matí; MODERAT (2) de nit i matinada.

Distribució del mantell nival
Hi ha neu a terra a partir de 1600-1700 m a les orientacions nord, i d’uns 1800-2000
m en orientacions sud. A 2200 m els gruixos oscil·len entre 60-190 cm, amb importants
diferències entre les orientacions assolellades i les obagues. Aquests valors minven uns 5 cm
per dia, però tot i així encara es troben per sobre dels habituals a tots els sectors. Evolució
del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologics-igeotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 20/04/2018
La situació és de neu humida, i a cotes altes obagues de capes febles persistents. Continua el
predomini del sol i les temperatures elevades, amb màximes al voltant de 10°C a 2200 m; durant els
últims dies l’activitat d’allaus de neu humida ha estat elevada, amb caigudes de fins a mida 2 (suficient
per enterrar una persona) a totes les orientacions i fins a 2700 m. Malgrat que els indrets més propicis ja
han purgat, s’esperen caigudes espontànies d’allaus de neu humida que podran afectar qualsevol cota,
i seran més freqüents coincidint amb moments de forta insolació. Podran assolir fins a mida 3 (suficient
per enterrar un grup de persones en terreny obert). Donat que l’humitejament afecta tot el mantell
algunes d’aquestes allaus tindran forma de lliscament basal. Convé evitar forts pendents i moments
en que l’enfonsament del peu o de l’esquí siguin destacables. A més, per damunt de 2500 m encara
podem trobar capes febles persistents que es podran presentar actives en orientacions obagues. No
es descarten desencadenaments accidentals de mida 2 (suficient per enterrar una persona) a tots els
sectors; en general es podran desprendre al pas d’un grup de persones. Evolució setmanal del perill
d’allaus i estat del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscosgeologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
L’activitat d’allaus de neu humida tendirà a minvar conforme vagin purgant els indrets més propicis.
Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 20/04/2018

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

- 121 / 138 -

1 /1

Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 20/04/2018

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

Vàlid fins: 21/04/2018

Hora: 12:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 21/04/2018
Perafita-Puigpedrós

MARCAT (3) des de mig matí; MODERAT (2) de nit i matinada.

Ter-Freser

MARCAT (3) des de mig matí; MODERAT (2) de nit i matinada.

Vessant Nord del CadíMoixeró

MARCAT (3) des de mig matí; MODERAT (2) de nit i matinada.

Prepirineu

MARCAT (3) des de mig matí; MODERAT (2) de nit i matinada.

Distribució del mantell nival
Hi ha neu a terra a partir de 1600-1700 m a les orientacions nord, i d’uns 1800-2000
m en orientacions sud. A 2200 m els gruixos oscil·len entre 50-190 cm, amb importants
diferències entre les orientacions assolellades i les obagues. Aquests valors minven uns 5 cm
per dia, però tot i així encara es troben per sobre dels habituals a tots els sectors. Evolució
del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologics-igeotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 21/04/2018
La situació és de neu humida i de lliscaments basals. La principal característica d’aquesta setmana ha
estat la calor, amb temperatures mínimes positives i màximes que volten els 10°C a 2200 m. Durant
els últims dies l’activitat d’allaus de neu humida ha estat intensa, amb caigudes de fins a mida 2
(suficient per enterrar una persona) fins a 2700 m. Malgrat que els indrets més propicis ja han purgat,
s’esperen caigudes espontànies d’allaus de neu humida que podran afectar qualsevol cota, i seran
més freqüents coincidint amb moments de forta insolació. Podran assolir fins a mida 3 (suficient per
enterrar un grup de persones en terreny obert). L’humitejament és acusat en tot el gruix del mantell
als vessants assolellats i s’hi han registrat esquerdes; són probables lliscaments basals que podran
assolir fàcilment mida 3. En vessants obacs, on el mantell es presenta encara internament endurit i
l’aigua no percola fins a la base, aquestes allaus no són tan probables. Convé evitar forts pendents,
i moments en que l’enfonsament del peu o de l’esquí siguin elevats. Evolució setmanal del perill
d’allaus i estat del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscosgeologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
Es preveu un increment de temperatura de cara a diumenge i dilluns: de moment no hi haurà treva en
l’activitat d’allaus de neu humida. Evolució del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 21/04/2018

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
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 21/04/2018

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

Vàlid fins: 23/04/2018

Hora: 12:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 23/04/2018
Perafita-Puigpedrós

MODERAT (2), tret de les hores centrals del dia quan serà MARCAT
(3).

Ter-Freser

MODERAT (2), tret de les hores centrals del dia quan serà MARCAT
(3).

Vessant Nord del CadíMoixeró

MODERAT (2), tret de les hores centrals del dia quan serà MARCAT
(3).

Prepirineu

MODERAT (2), tret de les hores centrals del dia quan serà MARCAT
(3).

Distribució del mantell nival
Hi ha neu a terra a partir de 1600-1700 m a les orientacions nord, i d’uns 1900-2100
m en orientacions sud. A 2200 m els gruixos oscil•len entre 40-180 cm, amb importants
diferències entre les orientacions assolellades i les obagues. Aquests valors minven uns 5 cm
per dia, però tot i així encara es troben per sobre dels habituals a tots els sectors. Evolució
del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologics-igeotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 23/04/2018
La situació és de neu humida i de lliscaments basals. La principal característica d’aquesta setmana
està sent la calor, amb temperatures mínimes positives durant els últims quatre dies a 2200 m.
Durant els propers dies continuarà predominant el sol i la temperatura serà encara més elevada,
amb la isozero arribant a 3600 m diumenge. L’activitat d’allaus de neu humida ha estat intensa, amb
caigudes de mida 2 (suficient per enterrar una persona) fins a 2700 m. Malgrat que els indrets més
propicis ja han purgat, són probables caigudes espontànies d’allaus de neu humida que podran afectar
qualsevol cota, i seran més freqüents coincidint amb moments de forta insolació; en conjunt seran
de mida 2 (suficient per enterrar una persona), per bé que no se’n descarten de mida 3 (suficient
per enterrar un grup de persones en terreny obert). L’humitejament és acusat en tot el gruix del
mantell; són probables lliscaments basals que podran assolir fàcilment mida 3, més probables als
vessants assolellats. Convé evitar forts pendents, vigilar l’enfonsament del peu o l’esquí sobre la
neu tova i adaptar l’horari de les sortides a les condicions de fusió. Evolució setmanal del perill
d’allaus i estat del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscosgeologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
Tot i que les temperatures seran encara més elevades, l’activitat d’allaus de neu humida tendirà a
disminuir. Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 23/04/2018
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 23/04/2018

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

Vàlid fins: 24/04/2018

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 24/04/2018
Perafita-Puigpedrós

MARCAT (3).

Ter-Freser

MARCAT (3).

Vessant Nord del CadíMoixeró

MARCAT (3).

Prepirineu

MARCAT (3).

Distribució del mantell nival
Hi ha neu a terra a partir de 1700-1800 m a les orientacions nord, i d’uns 1900-2100 m en
orientacions sud. A 2200 m els gruixos oscil·len entre 30-170 cm, amb importants diferències
entre les orientacions assolellades i les obagues. Aquests valors minven uns 5 cm per dia,
però tot i així encara es troben molt per sobre dels habituals a tots els sectors. Evolució
del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologics-igeotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 24/04/2018
La situació és de neu humida. Continua la situació de temperatures molt elevades a alta muntanya.
A 2300 m, les temperatures mínimes estan molt per sobre dels 0ºC (valors la matinada de dilluns
per sobre de 5ºC). A més, el cel ennuvolat de nit impedeix el refredament del mantell. D’altra
banda, dilluns i dimarts són probables alguns xàfecs d’aigua fins als cims. Tot això incrementa la
quantitat d’aigua líquida en el mantell i disminueix el possible regel de matinada. L’activitat d’allaus
de neu humida serà molt freqüent. Malgrat que els indrets més propicis ja han purgat, són molt
probables caigudes espontànies d’allaus de neu humida que podran afectar qualsevol cota; en
conjunt seran de mida 2 (suficient per enterrar una persona), per bé que no se’n descarten de
mida 3 (suficient per enterrar un grup de persones en terreny obert) especialment a les canals
del Cadí-Moixeró. Convé evitar forts pendents, vigilar l’enfonsament del peu o l’esquí sobre la
neu tova i adaptar l’horari de les sortides a les condicions de fusió. Evolució setmanal del perill
d’allaus i estat del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscosgeologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
Els propers dies continuen les temperatures molt elevades a alta muntanya amb possibilitat de xàfecs
que mantindran una alta probabilitat d'allaus de neu humida. Evolució del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 24/04/2018
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 24/04/2018

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

Vàlid fins: 25/04/2018

Hora: 11:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 25/04/2018
Perafita-Puigpedrós

MODERAT (2) de nit i fins a mig matí; MARCAT (3) la resta.

Ter-Freser

MODERAT (2) de nit i fins a mig matí; MARCAT (3) la resta.

Vessant Nord del CadíMoixeró

MODERAT (2) de nit i fins a mig matí; MARCAT (3) la resta.

Prepirineu

MODERAT (2) de nit i fins a mig matí; MARCAT (3) la resta.

Distribució del mantell nival
Hi ha neu a terra a partir de 1700-1800 m a les orientacions nord, i d’uns 1900-2100 m en
orientacions sud. A 2200 m els gruixos oscil·len entre 30-170 cm, amb importants diferències
entre les orientacions assolellades i les obagues. Aquests valors minven uns 5 cm per dia,
però tot i així encara es troben molt per sobre dels habituals a tots els sectors. Evolució
del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologics-igeotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 25/04/2018
La situació és de neu humida. Dilluns es van produir ruixats locals que van acumular entre 1-5 l/m2.
La nit ha quedat serena i, malgrat les elevades temperatures ambientals (amb mínimes al voltant de
3ºC a 2300 m), el mantell ha regelat al matí de dimarts. Durant les tardes de dimarts i dimecres podria
caure algun ruixat en forma de pluja a totes les cotes. L’activitat d’allaus de neu humida serà freqüent
a partir de mig matí. Malgrat que els indrets més propicis ja han purgat, són probables caigudes
espontànies d’allaus de neu humida que podran afectar qualsevol cota; en conjunt seran de mida 2
(suficient per enterrar una persona), per bé que no se’n descarten de mida 3 (suficient per enterrar
un grup de persones en terreny obert) especialment a les canals del Cadí-Moixeró. Convé evitar forts
pendents, vigilar l’enfonsament del peu o l’esquí sobre la neu tova i adaptar l’horari de les sortides a
les condicions de fusió, evitant els moments de forta insolació o de xàfec. Evolució setmanal del perill
d’allaus i estat del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscosgeologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
Els propers dies continuen les temperatures molt elevades a alta muntanya amb possibilitat de xàfecs
que mantindran una alta probabilitat d'allaus de neu humida. Evolució del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 25/04/2018
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 25/04/2018

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

Vàlid fins: 26/04/2018

Hora: 11:30

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 26/04/2018
Perafita-Puigpedrós

MARCAT (3).

Ter-Freser

MARCAT (3).

Vessant Nord del CadíMoixeró

MARCAT (3).

Prepirineu

MARCAT (3).

Distribució del mantell nival
Hi ha neu a terra a partir de 1700-1800 m a les orientacions nord, i d’uns 1900-2100 m en
orientacions sud. A 2200 m els gruixos oscil·len entre 30-170 cm, amb importants diferències
entre les orientacions assolellades i les obagues. Aquests valors minven uns 5-10 cm per dia,
però tot i així encara es troben molt per sobre dels habituals a tots els sectors. Evolució
del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologics-igeotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 26/04/2018
La situació és de neu humida. Dimarts va ser un dia novament molt càlid amb temperatures diürnes
fregant els 10ºC a 2400 m i amb alguns xàfecs molt localitzats al Ter-Freser. La nit de dimarts ha
sigut serena i el mantell ha regelat superficialment al matí de dimecres, tot i que les temperatures
mínimes han estat força per damunt de 0ºC. Durant la tarda de dimecres són molt probables xàfecs
en forma d’aigua fins als cims i molt probablement quedi la nit ennuvolada, mentre que dijous
s’anirà asserenant i hi haurà forta insolació. Això fa que l’estabilitat del mantell torni a disminuir
des de dimecres a mig dematí i tot dijous, ja que l’humitejament del mantell serà força elevat.
L’activitat d’allaus de neu humida serà freqüent a partir de mig dematí de dimecres i durant tot
dijous. Malgrat que els indrets més propicis ja han purgat, són molt probables caigudes espontànies
d’allaus de neu humida que podran afectar qualsevol cota; en conjunt seran de mida 2 (suficient
per enterrar una persona), per bé que no se’n descarta alguna de mida 3 (suficient per enterrar
un grup de persones en terreny obert) a les canals del Cadí-Moixeró. Convé evitar forts pendents,
vigilar l’enfonsament del peu o l’esquí sobre la neu tova i adaptar l’horari de les sortides a les
condicions de fusió, evitant els moments de forta insolació o de xàfec. Evolució setmanal del perill
d’allaus i estat del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscosgeologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
Es retarda l’arribada de nous xàfecs fins dissabte i les temperatures es mantindran força altes, així
que no es preveuen nevades, sinó un manteniment de les condicions de fusió. Es mantindrà alta la
probabilitat d'allaus de neu humida. Evolució del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 26/04/2018
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 26/04/2018

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

Vàlid fins: 27/04/2018

Hora: 11:30

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 27/04/2018
Perafita-Puigpedrós

MODERAT (2) fins a mig matí, MARCAT (3) la resta.

Ter-Freser

MODERAT (2) fins a mig matí, MARCAT (3) la resta.

Vessant Nord del Cadí-Moixeró

MODERAT (2) fins a mig matí, MARCAT (3) la resta.

Prepirineu

MODERAT (2) fins a mig matí, MARCAT (3) la resta.

Distribució del mantell nival
Hi ha neu a terra a partir de 1700-1800 m a les orientacions nord, i d’uns 2000-2100 m en orientacions sud. A
2200 m els gruixos oscil·len entre 10-160 cm, amb importants diferències entre les orientacions assolellades i
les obagues. Aquests valors minven fins a uns 10 cm per dia, però tot i així encara es troben molt per sobre
dels habituals a tots els sectors. Evolució del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/
Serveis/Riscos-geologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 27/04/2018
La situació és de neu humida. Dimecres les temperatures van tocar sostre, amb màximes entre 10º i 12ºC a
migdia; a la tarda hi va haver algun xàfec aïllat d’aigua fins als cims (van ser més intensos al límit sud del
Prepirineu). La nit de dimecres ha quedat mig ennuvolada i s’ha asserenat al final en la matinada de dijous;
les temperatures han baixat un o dos graus, però la humitat és molt elevada; amb tot això el mantell ha regelat
superficialment a cotes altes. El dia serà assolellat dijous i és possible algun xàfec d’aigua fins als cims; el
regel de divendres al matí pot ser més intens que dies enrere i per la tarda els xàfecs seran més freqüents,
d’aigua fins als cims. Això fa que l’estabilitat del mantell augmenti de nit i matinada fins a mig dematí; després
s’humiteja ràpidament el mantell per la insolació i els xàfecs de tarda, augmentant la inestabilitat. L’activitat
d’allaus de neu humida serà freqüent a partir de mig dematí de dijous i de divendres. Malgrat que els indrets
més propicis ja han purgat, són probables caigudes espontànies d’allaus de neu humida que podran afectar
qualsevol cota; en conjunt seran de mida 2 (suficient per enterrar una persona), per bé que no se’n descarta
alguna de mida 3 (suficient per enterrar un grup de persones en terreny obert) a les canals del Cadí-Moixeró.
Convé evitar forts pendents, vigilar l’enfonsament del peu o l’esquí sobre la neu tova i adaptar l’horari de les
sortides a les condicions de fusió, evitant els moments de forta insolació o de xàfec. Evolució setmanal del perill
d’allaus i estat del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologicsi-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
Augmenta la probabilitat de xàfecs a partir de dissabte, però en forma d’aigua fins als cims, ben bé fins diumenge.
Per tant, continuen les condicions de fort humitejament del mantell i l’activitat d’allaus de neu humida. Evolució
del perill: EN LLEUGER AUGMENT.
El proper butlletí s'emetrà el dia 27/04/2018
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 27/04/2018

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

Vàlid fins: 28/04/2018

Hora: 11:30

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 28/04/2018
Perafita-Puigpedrós

MODERAT (2).

Ter-Freser

MODERAT (2).

Vessant Nord del CadíMoixeró

MARCAT (3).

Prepirineu

MODERAT (2).

Distribució del mantell nival
Hi ha neu a terra a partir de 1800-1900 m a les orientacions nord, i d’uns 2000-2100 m en orientacions
sud, però ja comença a ser discontinu fins als cims en els llocs més pendents. A 2200 m els gruixos
oscil·len entre 10-150 cm, amb importants diferències entre les orientacions assolellades i les obagues.
Aquests valors minven fins a uns 10 cm per dia, però tot i així encara es troben molt per sobre
dels habituals a tots els sectors. Evolució del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-iempresa/Serveis/Riscos-geologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 28/04/2018
La situació és de neu humida. Avui divendres continuen les temperatures molt altes, baixant dissabte
però sense opció de regel. La matinada de divendres el mantell ha regelat molt superficialment a cotes
altes. Divendres, el sol llueix amb força però a migdia els xàfecs seran més abundants i intensos que
dies enrere, de pluja fins als cims; al matí de dissabte pot haver lleuger regel i no es preveuen nous
xàfecs. Per tant, no hi ha canvis significatius en la inestabilitat del mantell respecte a dies enrere.
L’activitat d’allaus de neu humida serà freqüent a partir de mig dematí de divendres i de dissabte.
Malgrat que els indrets més propicis ja han purgat, són probables caigudes espontànies d’allaus de neu
humida que podran afectar qualsevol cota, especialment on la neu encara es manté blanca; en conjunt
seran de mida 2 (suficient per enterrar una persona), per bé que no se’n descarta alguna de mida 3
(suficient per enterrar un grup de persones en terreny obert) a les canals del Cadí-Moixeró. Convé
evitar forts pendents, vigilar l’enfonsament del peu o l’esquí sobre la neu tova i adaptar l’horari de les
sortides a les condicions de fusió, evitant els moments de forta insolació o de xàfec. Evolució setmanal
del perill d’allaus i estat del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/
Serveis/Riscos-geologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
Diumenge tornaran les precipitacions, amb cota de pluja-neu baixant al llarg del dia. Continuaran les
condicions de fort humitejament del mantell i l’activitat d’allaus de neu humida. Evolució del perill: EN
LLEUGER AUGMENT.
El proper butlletí s'emetrà el dia 28/04/2018
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 28/04/2018

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

Vàlid fins: 30/04/2018

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 30/04/2018
Perafita-Puigpedrós

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

Ter-Freser

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

Vessant Nord del Cadí-Moixeró

MARCAT (3).

Prepirineu

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

Distribució del mantell nival
Hi ha neu a terra a partir de 1800-1900 m a les orientacions nord, i d’uns 2100-2200 m en orientacions sud, però
ja comença a ser discontinu fins als cims en els llocs més pendents. A 2200 m els gruixos oscil•len entre 10-140
cm, amb importants diferències entre les orientacions assolellades i les obagues. Els gruixos es troben molt
per sobre dels habituals a tots els sectors. Evolució del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-iempresa/Serveis/Riscos-geologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 30/04/2018
La situació és de neu humida i durant diumenge serà també de neu recent. Divendres hi va haver xàfecs i
tempestes (10-30 l/m2) més extensos que dies enrere i amb cota de neu baixant al final a 2500-2600 m. Les
temperatures han baixat però no hi ha hagut regel la matinada de dissabte ni tampoc n’hi haurà la matinada de
diumenge, degut a l’ambient molt humit, amb núvols baixos i noves precipitacions tant dissabte com diumenge,
quan la cota de neu anirà baixant progressivament fins als 1500 m al final del dia. Durant la tarda de diumenge
es podran haver acumulat uns 10-20 cm de neu recent humida per sobre de 2500 m. Per tant, l’activitat
d’allaus de neu humida serà freqüent a partir de mig dematí de dissabte en què els xàfecs s’aniran estenent i
especialment el matí de diumenge, quan les pluges seran generals i amb neu recent per damunt d’uns 2500
m al principi. Malgrat que els indrets més propicis ja han purgat, són molt probables caigudes espontànies
d’allaus de neu humida que podran afectar qualsevol cota, especialment on la neu encara es manté blanca; en
conjunt seran de mida 2 (suficient per enterrar una persona), però a les canals del Cadí podrien ser de mida 3
(suficient per enterrar un grup de persones en terreny obert), especialment quan plogui. Diumenge s’incrementarà
el problema de neu recent amb possibles allaus de neu recent humida a cotes altes en indrets força drets,
de mida entre 1 i 2. Convé evitar forts pendents i vessants on s’observin fissures, vigilar l’enfonsament del
peu o l’esquí sobre la neu tova. En cas de pluja intensa es recomana renunciar. Evolució setmanal del perill
d’allaus i estat del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologicsi-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
Per dilluns i dimarts els xàfecs seran en forma de neu. En ullades de sol, l'activitat d'allaus de neu recent i de
neu humida serà alta, però de mida més petita que durant el cap de setmana i dies enrere. Evolució del perill:
EN LLEUGER DESCENS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 30/04/2018
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 30/04/2018

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

Vàlid fins: 01/05/2018

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 01/05/2018
Perafita-Puigpedrós

MODERAT (2).

Ter-Freser

MODERAT (2).

Vessant Nord del Cadí-Moixeró

MODERAT (2).

Prepirineu

MODERAT (2).

Distribució del mantell nival
Degut a la nevada recent podem trobar neu a partir de 1800 m aproximadament, tot i que s’espera que la cota
de neu al terra reculi ràpidament al llarg de dilluns i dimarts. El mantell és esquiable a partir de 1800-1900 m a
les orientacions nord, i d’uns 2100-2200 m en orientacions sur. En obagues a 2200 m els gruixos oscil·len entre
50-140 cm, i els gruixos es troben molt per sobre dels habituals a tots els sectors. A les orientacions assolellades
el gruix és molt més irregular i minse i ha minvat considerablement durant les últimes dues setmanes. Evolució del
gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologics-i-geotecnia/Allaus/
Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 01/05/2018
La situació és de neu humida i de neu recent. Diumenge va estar marcat pels ruixats i les temperatures més
pròpies de l’hivern que de finals d’abril. Es van acumular 10-20 cm de neu recent amb cota baixant fins a
1600 m, vent de component oest i presència de neu granulada. Continuaran les nevades, sovint en forma
de ruixats de tarda i cota de neu per sota de 1600 m entre dilluns i sobretot dimarts; seran menys freqüents
i superant els 2000 m de cota de neu entre dimecres i dijous. S’esperen caigudes d’allaus de neu recent
a qualsevol orientació, o de placa tova en vessants orientats a l’est; en general seran de mida 1, tot i que
no se’n descarta algun de mida 2 (suficient per enterrar una persona). Seran més probables en moments
d’insolació, vessants de forta inclinació i coincidint amb l’augment de temperatures previst per dimecres. El
problema de la neu recent anirà perdent protagonisme de cara a dimecres, ja que es tornaran a imposar les
condicions primaverals, amb forta insolació i augment de les temperatures. Tornarà l’activitat natural d’allaus
de neu humida, en general de mida 1 i 2 i més probable coincidint amb forta insolació o possibles moments
de ruixats d’aigua líquida. Els moments de precipitació, augment tèrmic o sortida del sol donen lloc a caigudes
d’allaus de neu recent. Convé evitar forts pendents i vessants on s’observin fissures, vigilar l’enfonsament del
peu o l’esquí sobre la neu tova. En cas de pluja intensa es recomana renunciar. Evolució setmanal del perill
d’allaus i estat del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologicsi-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
Encara es registraran alguns ruixats i temperatures elevades a migdia. Continuarà el problema de la neu humida,
amb activitat allavosa cada vegada menys freqüent. Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 01/05/2018

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
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 03/05/2018

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

Vàlid fins: 04/05/2018

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 04/05/2018
Perafita-Puigpedrós

MODERAT (2).

Ter-Freser

MODERAT (2).

Vessant Nord del Cadí-Moixeró

FEBLE (1).

Prepirineu

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
Degut a la nevada recent podem trobar neu a partir de 1900 m aproximadament, tot i que s’espera que la cota
de neu al terra reculi ràpidament al llarg de dilluns i dimarts. El mantell és esquiable a partir de 1800-1900 m a
les orientacions nord, i d’uns 2100-2300 m en orientacions sur. En obagues a 2200 m els gruixos oscil·len entre
50-140 cm, i els gruixos es troben molt per sobre dels habituals a tots els sectors. A les orientacions assolellades
el gruix és molt més irregular i minse i ha minvat considerablement durant les últimes setmanes. Evolució del
gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologics-i-geotecnia/Allaus/
Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 04/05/2018
La situació és de neu recent i de neu ventada. Sobre un mantell antic i encrostat trobem la neu que va caure
diumenge, amb presència de gebre, facetes i neu granulada. L’episodi de nevades entre dimecres i dijous
està deixant nous gruixos per damunt de 1900 m sobre les citades capes febles, especialment al Ter-Freser
i Perafita-Puigpedrós, que van acompanyades per vent de nord i oest. Així, són possibles desencadenaments
d’allaus naturals de neu ventada o recent, que donat que només involucraran la neu dels últims episodis
difícilment superaran la mida 1 (insuficient per enterrar una persona, però amb possibles conseqüències en
terreny trampa). Cauran en general al pas d’una persona i podran afectar qualsevol orientació però de manera
més destacada les sud i est. Demà divendres no es descarta la caiguda d’allaus de neu humida que tampoc
afectaran el mantell antic, en general d’entre mides 1 i 2. Coincidiran amb les hores de major insolació i
temperatura de divendres i, tot i que afectaran qualsevol orientació, seran més freqüents als vessants assolellats
i fortament inclinats. Cal evitar pendents pronunciats, vigilar amb els canvis de temps i detectar indicis de
transports pel vent com cornises i ombres. En moments de precipitació, augment tèrmic o sortida del sol donen
lloc a caigudes d’allaus de neu recent. En cas de pluja intensa es recomana renunciar. Malgrat que només
s’esperen allaus de mida 2, en terreny trampa les conseqüències es poden agreujar. Evolució setmanal del perill
d’allaus i estat del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologicsi-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
S’esperen ruixats amb cota de neu al voltant de 2600 m que donaran lloc a allaus de neu humida. Evolució del
perill: EN LLEUGER AUGMENT.
El proper butlletí s'emetrà el dia 04/05/2018

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
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 04/05/2018

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

Vàlid fins: 05/05/2018

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 05/05/2018
Perafita-Puigpedrós

MODERAT (2) per sobre de 2.000 metres; FEBLE (1) per sota.

Ter-Freser

MODERAT (2) per sobre de 2.000 metres; FEBLE (1) per sota.

Vessant Nord del CadíMoixeró

FEBLE (1).

Prepirineu

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
El mantell és continu a partir de 1800-1900 m a les orientacions nord, i d’uns 2100-2300 m
en orientacions sur. En obagues a 2200 m els gruixos oscil·len entre 50-140 cm, i els gruixos
es troben molt per sobre dels habituals a tots els sectors. A les orientacions assolellades
el gruix és molt més irregular i minse i ha minvat considerablement durant les últimes
setmanes. Evolució del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/
Riscos-geologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 05/05/2018
La situació és de neu humida i de neu ventada al Ter-Freser i al Perafita Puigpedrós i de neu humida
al Vessant Nord del Cadí-Moixeró i al Prepirineu. Des de dimecres les nevades han deixat fins a 10
cm al Ter-Freser i al Perafita-Puigpedrós i quantitats poc significatives a la resta. La cota de neu ha
oscil·lat entre 1800 i 1900 m i per sobre d’aquesta cota la neu ha estat humida. Podem trobar plaques
de neu ventada a partir de 2100 m en orientacions sud i est, que es podran desprendre al pas d’una
persona i assolir mida 1 (insuficient per enterrar a una persona però amb capacitat per produir caigudes
i lesions). També hi podran haver purgues de neu recent en indrets arrecerats del vent. El problema
de neu humida anirà prenent protagonisme amb el sol, l’ascens tèrmic previst i, especialment, amb
els xàfecs de tarda prevists. Són probables caigudes d’allaus de neu humida en general de mida 1.
Coincidiran amb les hores de major insolació i temperatura i, o bé amb moments d’elevada intensitat
de pluja. Entre diumenge i dilluns continuarà el progressiu ascens tèrmic i la probabilitat de ruixats, que
continuaran humitejant el mantell. Els problemes de neu ventada i recent aniran perdent pes de manera
progressiva, mentre l’humitejament avança a les capes superiors del mantell. Donat que trobem dures
crostes de regel prop de la superfície, no s’espera que les allaus superin la mida 2. Evolució setmanal
del perill d’allaus i estat del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/
Serveis/Riscos-geologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
L’humitejament de la neu continuarà sent el principal responsable de la inestabilitat del mantell.
Evolució del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 07/05/2018

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
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 07/05/2018

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

Vàlid fins: 08/05/2018

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 08/05/2018
Perafita-Puigpedrós

MODERAT (2).

Ter-Freser

MODERAT (2).

Vessant Nord del CadíMoixeró

MODERAT (2).

Prepirineu

MODERAT (2).

Distribució del mantell nival
El mantell és continu a partir de 1800-1900 m a les orientacions nord, i d’uns 2100-2300 m en
orientacions sur. En obagues a 2200 m els gruixos oscil·len entre 30-130 cm, i els gruixos es troben
molt per sobre dels habituals a tots els sectors. A les orientacions assolellades el gruix és molt més
irregular i minse i ha minvat considerablement durant les últimes setmanes. El ritme de fusió és menor
que el de la setmana passada. Evolució del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-iempresa/Serveis/Riscos-geologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 08/05/2018
La situació és de neu humida. Entre dijous i divendres de la setmana passada van caure uns 10 cm
de neu recent humida per sobre de 2200 m al Perafita-Puigpedrós i Ter-Freser, amb temperatures
per sota de la mitjana. Després ha continuat el temps humit i nuvolós amb xàfecs dispersos, però
ja en forma líquida (uns 5 l/m2) fins als cims per un progressiu augment de la temperatura. Això ha
provocat un humitejament de la part superficial del mantell amb uns 5-10 cm de neu sense cohesió a
migdia a causa de la fusió. Internament el mantell està endurit i és força estable. Així continuarà l’estat
del mantell fins dimecres, quan el regel nocturn pot augmentar i el mantell guanyarà estabilitat en
superfície a primera hora del dia, amb crostes matinals; a migdia tornarà la fusió i la pèrdua d’estabilitat
superficial. Dijous el regel matinal podrà ser més acusat. El problema és de neu humida, tant per
les temperatures positives fins a 2700 m, els possibles ruixats de tarda i les estones d’insolació. Són
probables caigudes d’allaus de neu humida que difícilment arribaran a mida 2 (suficient per colgar una
persona). Coincidiran amb les hores de major insolació i temperatura i, tot i que afectaran qualsevol
orientació, seran més freqüents als vessants assolellats fortament inclinats. Evolució setmanal del
perill d’allaus i estat del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/
Riscos-geologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
L’humitejament de la neu continuarà sent el principal responsable de la inestabilitat del mantell.
Evolució del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 10/05/2018

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
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 10/05/2018

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

Vàlid fins: 14/05/2018

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 14/05/2018
Perafita-Puigpedrós

FEBLE (1) dijous i divendres. MODERAT (2) dissabte i diumenge.

Ter-Freser

FEBLE (1) dijous i divendres. MODERAT (2) dissabte i diumenge.

Vessant Nord del Cadí-Moixeró

FEBLE (1) dijous i divendres. MODERAT (2) dissabte i diumenge.

Prepirineu

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
El mantell és discontinu a partir de 1900 m a les orientacions nord, i continu per sobre de 2000 m. És
discontinu per sobre d’uns 2100 m en orientacions sud, continu per sobre de 2300 m. En obagues a 2200 m
els gruixos oscil·len entre 20-110 cm, i els gruixos es troben molt per sobre dels habituals a tots els sectors.
A les orientacions assolellades el gruix és molt més irregular i puntualment les discontinuïtats arriben fins els
cims. Evolució del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologics-igeotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 14/05/2018
La situació és de neu humida, i s’afegeix el problema de neu recent a partir de la tarda de dissabte. Durant la
setmana hi ha hagut xàfecs amb una mica de neu recent per sobre de 2500 m; la neu marró aflora ben bé fins
als cims. Els propers dies hi haurà molts canvis de temps que afectaran el mantell. Avui dijous hi ha hagut per
primer cop una mica de regel de matinada, però les temperatures tornen a pujar força de cara a divendres amb
neu de fusió en superfície, uns 10-15 cm molt tous i molls. De dijous a dissabte són probables caigudes d’allaus
de neu humida que difícilment arribaran a mida 2 (suficient per colgar una persona). Dissabte per la tarda hi
haurà de forma extensa xàfecs i tempestes amb cota de neu baixant fins al nivell del bosc, amb ambient hivernal
el diumenge per vent de nord i temperatures baixes, tot i que la insolació serà alta. Podran caure entre dissabte i
diumenge uns 10-30 cm de neu recent fins i tot seca per sobre de 2200 m a tots els sectors. La nevada es podria
mantenir al límit nord del Perafita-Puigpedrós i del Ter-Freser durant el matí de diumenge pujant de cota, mentre
que a la resta la neu recent s’humitejarà per la insolació. Per tant, a partir de la tarda de dissabte augmentarà
la probabilitat d’allaus de neu recent a cotes altes; a partir de diumenge l’humitejament de la neu arribarà a
totes les cotes en vessants assolellats per efecte de la insolació. A cotes altes a partir de dissabte tarda alguna
allau podria ser de mida 2, suficient per colgar una persona, més freqüents als vessants assolellats fortament
inclinats. Evolució setmanal del perill d’allaus i estat del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracioi-empresa/Serveis/Riscos-geologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu/
Tendència per les properes 48-72 h
Es mantindrà la probabilitat d’allaus de neu humida als vessants de més de 30 graus d’inclinació que quedin
innivats pel front de dissabte-diumenge. Evolució del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 14/05/2018

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
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 15/05/2018

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

Vàlid fins: 17/05/2018

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 17/05/2018
Perafita-Puigpedrós

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

Vessant Nord del CadíMoixeró

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

Prepirineu

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

Ter-Freser

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

Distribució del mantell nival
El mantell és continu a partir de 1900 m a les orientacions nord, discontinu per sobre de 1800 m; és
discontinu per sobre d’uns 2100 m en orientacions sud, continu per sobre de 2300 m. En obagues a
2200 m els gruixos oscil•len entre 30-120 cm, i els gruixos es troben molt per sobre dels habituals a
tots els sectors. Evolució del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/
Riscos-geologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 17/05/2018
La situació és de neu humida a totes els sectors i de neu ventada a cotes altes del Ter-Freser i PerafitaPuigpedrós. Dissabte va passar un front amb pluges i nevades que es van mantenir diumenge al matí,
amb un descens molt acusat de les temperatures, pròpies de ple hivern. Primer va bufar vent de sud
i després de nord. A tots els sectors han caigut entre 30-80 l/m2, amb els màxims al Ter-Freser; han
caigut entre 10-20 cm de neu recent per sobre de 2200 m, seca i ventada a cotes altes. El vent de nord,
l’alta insolació i el progressiu augment de la temperatura marcarà l’evolució del mantell nival. A tots
els sectors són probables allaus de neu humida per sobre d’uns 2400 m. Al Ter-Freser i al PerafitaPuigpedrós també són probables allaus de neu ventada sota colls i carenes a cotes altes al pas d’una
persona, degut a possibles nivells interns de neu granulada. Les allaus no superaran la mida 2 (suficient
per colgar una persona). Cal evitar els pendents molt drets a cotes altes coberts de neu recent; atenció
també a vessants convexos en obagues i sobreacumulats per neu ventada. Evolució setmanal del
perill d’allaus i estat del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/
Riscos-geologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
Els propers dies seran probables allaus de neu humida a cotes altes, disminuint en freqüència al
llarg dels dies al purgar la neu recent. El regel nocturn serà la tònica general sobretot en vessants
assolellats. Evolució del perill: EN LLEUGER DESCENS.
El proper butlletí s'emetrà el dia 17/05/2018

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
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 17/05/2018

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

Vàlid fins: 22/05/2018

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 22/05/2018
Perafita-Puigpedrós

FEBLE (1).

Vessant Nord del CadíMoixeró

FEBLE (1) als matins; MODERAT (2) a les tardes.

Prepirineu

FEBLE (1).

Ter-Freser

FEBLE (1).

Distribució del mantell nival
El mantell és continu a partir de 2100 m a les orientacions nord, discontinu per sobre de
2000 m; és discontinu per sobre d’uns 2100 m en orientacions sud, continu per sobre de
2300 m però amb clapes sense neu fins als cims. En obagues a 2200 m els gruixos
oscil·len entre 15-100 cm, amb gruixos superiors als habituals a tots els sectors. Evolució
del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologics-igeotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 22/05/2018
La situació és de neu humida. Després de la nevada del cap de setmana passat, dilluns i dimarts
al Perafita-Puigpedrós i al Ter-Freser es va mantenir el cel ennuvolat amb alguna nevada (cota
de neu pujant de a 2200 m) per retenció de nord i van caure entre 5-15 cm de neu recent
per sobre de 2200 m. Al Prepirineu i al Cadí-Moixeró el temps va ser més assolellat però amb
temperatures plenament hivernals. Dimecres ja va ser assolellat arreu amb creixement de nuvolades
i temperatures encara baixes. La matinada de dijous hi ha hagut un regel potent de la superfície
del mantell. El mantell és estable, amb encrostament en superfície al matí però s’humiteja i estova
lleugerament a les hores centrals del dia; per això pot haver alguna allau de mida 1 (insuficient per
colgar una persona) al llarg del dia. Aquesta probabilitat d’allaus de neu humida s’incrementarà a
partir de divendres ja que els xàfecs de tarda seran més freqüents i intensos, amb cota de neu
a 2400-2500 m; a més, el regel de matinada que pot ser efectiu al matí divendres i de dissabte
deixarà de ser-ho en dies posteriors, amb un mantell més humit i tou. Quan veiem la caiguda de
purgues de neu humida, caldrà evitar els pendents molt drets a cotes altes que estiguin coberts
per neu nova que pugui deixar els xàfecs previstos. Evolució setmanal del perill d’allaus i estat
del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscos-geologics-igeotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
L’activitat d’allaus de neu humida serà freqüent a les tardes, especialment durant i després dels xàfecs.
Evolució del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 22/05/2018
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Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental

Data: 23/05/2018

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

Vàlid fins: 28/05/2018

Hora: 13:00

Estimació del perill d'allaus fins les 24.00 h de 28/05/2018
Perafita-Puigpedrós

MODERAT (2) per damunt de 2300 m a migdia; FEBLE (1) la resta.

Vessant Nord del CadíMoixeró

MODERAT (2) per damunt de 2300 m a migdia; FEBLE (1) la resta.

Prepirineu

FEBLE (1).

Ter-Freser

MODERAT (2) per damunt de 2300 m a migdia; FEBLE (1) la resta.

Distribució del mantell nival
El mantell és continu a partir de 2100 m a les orientacions nord, discontinu per sobre de 2000
m; és discontinu per sobre d’uns 2100 m en orientacions sud, continu per sobre de 2300 m però
amb clapes sense neu fins als cims. En obagues a 2200 m els gruixos oscil·len entre 10-80 cm;
malgrat que aquests gruixos reculen uns centímetres cada dia, són superiors als habituals a tots els
sectors. Evolució del gruix, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Riscosgeologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/InfoGruixNEU
Estat del mantell nival. Evolució fins les 24.00 h de 28/05/2018
La situació és de neu humida. Els quatre últims dies han vingut marcats pel temps típicament
primaveral, canviant i amb ruixats irregulars en forma d’aigua fins a 2400-2700 m. Aquestes
precipitacions, juntament amb la forta insolació de maig, fan que la neu es continuï humitejant i
que la part superior del mantell es vagi estovant. Altrament, els indrets més propicis a la caiguda
d’allaus de neu humida ja han purgat i l’activitat allavosa està sent baixa. Durant els propers dies, tot
i que continuaran els ruixats de tarda, el principal protagonista serà l’ascens tèrmic, amb la isozero
per damunt de 3700 m; en conseqüència continuaran l’humitejament i estovament del mantell. Són
possibles caigudes d’allaus de neu humida, en general en forma de purga, tot i que per sobre de 2300
m, durant les hores centrals del dia o en moments de ruixats en podria caure alguna allau de mida
2 (suficient per enterrar una persona). Dilluns es preveuen precipitacions generals i quantioses que
podrien donar lloc a un pic d’activitat. Convé adaptar el nostre itinerari a la situació de neu humida, és a
dir, evitar moments de forta insolació o de pluges, així com pendents molt inclinats. També cal avaluar
l’humitejament del mantell a partir de l’enfonsament del peu o l’esquí a la neu. Evolució setmanal del
perill d’allaus i estat del mantell, consultable a: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/
Riscos-geologics-i-geotecnia/Allaus/Informacio-nivologica/Resum-nivologic-setmanal
Predicció meteorològica per mitjà termini
http://www.meteo.cat/prediccio/pirineu
Tendència per les properes 48-72 h
Continuaran els ruixats de tarda i les temperatures elevades. No s’esperen grans canvis en l’estabilitat
del mantell nival. Evolució del perill: ESTACIONARI.
El proper butlletí s'emetrà el dia 28/05/2018
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INFORMACIÓ NIVOLÒGICA
(VÀLID FORA PISTES D'ESQUÍ I ZONES NO CONTROLADES)

Nota emesa el 28/05/2018

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
2018, o quan les condicions d'innivació així ho requereixin.
En realitzar excursions en zones de muntanya on el mantell nival sigui present, seguiu les següents
normes bàsiques de seguretat:
Abans d'iniciar l'excursió cal haver consultat la previsió meteorològica per muntanya.
A la primavera, o amb temperatures altes, cal haver finalitzat l'activitat abans de les hores de més calor,
que és quan es produeixen les allaus de fusió.
En cas de nevades intenses, superiors als 40-50 centímetres en 24 hores, es recomana no sortir a
muntanya.
S'ha de dur sempre el material bàsic de seguretat: detector de víctima d'allaus, sonda i pala.
Fins la temporada vinent!
L'equip de predicció d'allaus
Aquesta nota nivològica s'actualitzarà quan les condicions del mantell així ho requereixin.

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

- 138 / 138 -

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

Pàgina 1 de1

