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

Data: 21/04/2018

Hora: 12:00

Vàlid fins: 23/04/2018

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 Cadí-
Moixeró

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-i-
geotecnia/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/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

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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