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Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 6/1/2016 a les 8:00 
Vàlid pel 6/1/2016 i 7/1/2016

Perill 24h. Distribució Situació

NEU VENTADA I
NEU RECENT

Perill 48h.

Des de cap d’Any les nevades successives acumulen uns 25-30 cm de neu nova per damunt la neu vella. El vent de O i NO ha bufat en
general feble, però a cotes altes sobretot prop del límit E i S de l’Aran ha transportat neu, formant noves plaques, fràgils i fàcils de
desencadenar que avui ja poden atènyer la mida suficient per enterrar-nos o ferir-nos greument. Amb la nevada que es mantindrà intensa
avui matí i el vent més fort la situació és delicada i requereix molt cura per circular en terreny obert a cotes mitges i altes. L’entrada de
vent de ponent i un front càlid la propera nit ens preveuen un canvi radical de situació de neu seca a neu humida per demà.

Neu ventada i neu recent
Orientació Cota Mida Probabilitat

Les plaques continuen fent-se gruixudes i estenent-se en els sotavents favorables a l’acumulació pel vent de O i NO, sobretot sota colls i
carenes prop del límit E i S de l’Aran. Aquestes són fàcils de desencadenar amb la sobrecarrega d’una persona i avui ja poden ser prou
grans per colgar una persona en terreny obert. 
Amb la nevada continuada, en totes les orientacions i zones més protegides, també es formaran plaques més toves i fràgils, de menor
mida però suficient per causar-nos problemes. La manca de visibilitat serà el nostre enemic a l’hora de fer una bona apreciació del terreny
i identificar els indicis de perill. Fer un pas enrere, i escollir terreny simple i conegut és la millor opció per avui.

Estat de la neu

Avui ens llevem amb una fina capa de neu recent al fons de vall, però per fer activitat cal tenir
present la distribució de la neu vella: a partir de 1700 m en obagues i dels 1900-2000 m en solanes.
Els gruixos superen els 50 cm a 2200 m, però la rugositat pròpia del terreny encara és molt a prop de
la superfície. 
Per damunt del mantell vell dur i encrostat, però també de neu sucre sense cohesó en obagues
mitges i altes, s’acumulen 25 cm caiguts des de Cap d’Any que fins ara no mostraven una estructura
de placa reactiva. Amb la càrrega de neu nova prevista, l’entrada del vent i la pujada de la
temperatura per la propera nit,  aquest mantell serà cada cop més inestable.
Meteo

Avui la retenció d’aire atlàntic mantindrà la nevada de moderada a intensa, i
fins la tarda poden acumular-se més de 20 cm amb cota de neu al fons de vall.
El vent de nord-oest bufarà moderat, amb cops forts a les zones d’influència
amb el vessant S. A partir del vespre entrarà aire de ponent i a continuació un
front càlid que farà pujar dràsticament la temperatura i per demà donarà lloc a
plugims fins a cotes altes.

24h. 48h.

Predictora: Montse Bacardit


