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Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 29/11/2015 a les 8:00
Vàlid pel 29/11/2015 i 30/11/2015

Perill 24h. Distribució Situació

LLISCAMENTS
I

NEU VENTADA

Perill 48h.

L’activitat de lliscaments basals en vessants herbosos i de forta inclinació continuarà avui i els propers dies. Per damunt dels 2000 m, i
sobretot a cotes altes, les noves acumulacions de neu ventada es mantenen fràgils, de mida insuficient per enterrar-nos però rellevants
per causar problemes en terreny trampa. Les plaques formades durant la nevada important d’aquesta setmana ja es troben
majoritàriament estabilitzades.

Lliscaments
Orientació Cota Mida Probabilitat

El gruix important de neu a damunt del terra encara no gelat, afavoreix la fusió i l’acceleració del mantell, produint els típics lliscaments
basals en vessants herbosos, de poca rugositat i forta inclinació d’inici de temporada. Eviteu aquest tipus de terreny, sobretot si veieu
esquerdes de fons.  Aquest tipus d’allaus són difícils de predir i poden desencadenar-se en qualsevol moment del dia i de la nit.

Neu ventada
Orientació Cota Mida Probabilitat

La nevada feble d’ahir ha estat molt distribuïda pel vent del NW, formant noves acumulacions de neu ventada en zones de terreny molt
favorables (sota colls, carenes, convexitats,forta inclinació …). En ser encara recents, són fràgils i fàcils de desencadenar, de mida
insuficient per enterrar-nos, però suficient per desequilibrar-nos i causar-nos dany en terreny trampa. En circular cal mantenir l’atenció i
saber identificar els efectes del vent i aquestes acumulacions, sovint confinades en indrets molt específics. Fractures amb els esquís i la
profunditat de la traça variable són indicis típics.

Estat de la neu

Neu present des dels 1400 m, encrostada superficialment fins els 1900 m. Les estacions a 2200 m
registren de 40 a 90 cm. En aquest inici d’hivern, el mantell es troba dens i compacte amb poc
contrast entre les diferents capes, i sense inestabilitats importants segons els perfils. Només destacar
les noves acumulacions de neu ventada superficials formades amb la nevada i el vent d’ahir. En
vessants solans, cal tenir present que la neu reposa damunt del terra encara calent i això provoca
fusió a la base i acceleració del mantell, causant els  lliscaments basals.

Meteo

Finalment entra l’anticicló que es quedarà amb nosaltres alguns dies.  Per avui i
demà temps estable i assolellat, sense precipitacions, algun núvol al migdia,
vent calmat o feble del W-NW , i les temperatures en ascens: la iso0 remuntarà
dels 2000 als 3000 m i es mantindrà molt alta a partir de dilluns.

24h. 48h.

Predictora: Montse Bacardit

Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 04/4/2015 a les 8:00
Vàlid pel 04/4/2015 i 05/4/2015

Perill 24h. Distribució Situació

NEU

Perill 48h.
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NEU
HUMIDA

I
LLISCAMENTS

Quina petita pàtria / encercla el cementiri! / Aquesta mar, Sinera, / turons de pins i vinya, / pols de rials. No estimo / res més, excepte
l’ombra / viatgera d’un núvol. / El lent record dels dies /       que són passats per sempre.

Neu humida i lliscaments
Orientació Cota Mida Probabilitat

La nieve nueva será transportada por el viento del N y NE hacia los sotaventos, formando pequeñas placas. Cuando están en formación,
como ocurrirá hoy, las placas casi siempre son frágiles y sensibles a la sobrecarga de una persona. Sólo tendrán capacidad para
enterrarnos asociadas a terreno trampa, así que hoy, sobre todo de cara a la tarde, habrá que estar un poco pendientes de las
acumulaciones y de configuraciones del terreno que puedan agravar las consecuencias de una pequeña avalancha.

Neu humida i lliscaments
Orientació Cota Mida Probabilitat

La nieve nueva será transportada por el viento del N y NE hacia los sotaventos, formando pequeñas placas. Cuando están en formación,
como ocurrirá hoy, las placas casi siempre son frágiles y sensibles a la sobrecarga de una persona. Sólo tendrán capacidad para
enterrarnos asociadas a terreno trampa, así que hoy, sobre todo de cara a la tarde, habrá que estar un poco pendientes de las
acumulaciones y de configuraciones del terreno que puedan agravar las consecuencias de una pequeña avalancha.

Estat de la neu

La nieve está muy húmeda por debajo de los 2000 m y hay importantes acumulaciones de nieve
nueva por encima de esta cota y cerca de las crestas, especialmente al límite S de Aran, donde el
viento ha trabajado con fuerza. A 2200 m el espesor medio es de unos 250 cm y en muchos lugares se
superan los 300 cm. En cotas bajas la humedad es muy intensa y llega con facilidad hasta el suelo.

Meteo

Hoy se mantendrán las temperaturas altas con precipitaciones moderadas. Se
pueden acumular todavía unos 40 mm con cota de nieve que situará entre los
1600 a 1800 m. El viento continuará soplando del N moderado. La próxima
noche nos cruzará un frente frío que hará caer de nuevo las temperaturas (iso 0
a 800 la mañana del viernes) nevará de forma débil en todas las cotas y el
viento del N se reforzará especialmente al límite S.

24h. 48h.

Predictor: Jordi Gavaldà


