
Butlletí de perill d'allaus
Pirineu oriental
(Vàlid fora pistes d'esquí i zones no controlades)

Data: 20/02/2018

Hora: 09:00

Vàlid fins: 21/02/2018

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 Cadí-
Moixeró

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-i-
geotecnia/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 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 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/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 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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