COMUNICAT DE SITUACIÓ DE PREALERTA DE L'ALLAUCAT

Es comunica que, a partir de la informació facilitada per l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya,
s'inicia una situació de Prealerta del Pla especial d'emergències per allaus a Catalunya (ALLAUCAT)
a causa del perill d'allaus.
Segons la informació aportada per l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, el perill d'allaus per
avui és FORT (4) a la Ribagorçana-Vall Fosca, a la Pallaresa, a la vessant nord del Cadí-Moixeró i al
Prepirineu. El perill és marcat (3) a l'Aran-Franja Nord Pallaresa, Ter-Freser i Perafita-Puigpedrós.
Està previst que es formin plaques de vent a qualsevol orientació. La neu és inicialment freda, seca i
poc densa i anirà esdevenint més pesada i humida en el decurs de l'episodi; en conseqüència,
l'estructura del mantell serà fortament inestable i les plaques de vent podran caure de forma natural.
Assoliran fàcilment la mida 3 (suficient per enterrar un grup de persones), o fins i tot mida 4 (amb
capacitat per arribar a fons de vall) sobretot en vessants nord i est de la Ribagorçana-Vall Fosca i la
Pallaresa.
Per sota de 2.000 m, a més, l'activitat d'allaus de neu humida serà molt elevada entre la nit de
dimecres i la jornada de dijous; també podran assolir la mida 3 i afectar qualsevol orientació.
Aquesta situació de perill és vigent per tot el dia d'avui i fins demà a les 14 hores.
Aquest avís ja s'ha fet arribar als grups actuants.
La situació de risc contemplada en aquest comunicat es donarà per finalitzada, sense necessitat
d'una comunicació de tancament per part del CECAT, un cop acabi el període especificat; sempre i
quan no s'actualitzi la informació amb una nova comunicació.
Cal recordar que la situació de Prealerta no comporta l'activació de l'ALLAUCAT.
Si el vostre municipi disposa de xarxa RESCAT recordeu de tenir connectat el Terminal.
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