
Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 12/1/2016 a les 8:00 
Vàlid pel 12/1/2016 i 13/1/2016

Perill 24h. Distribució Situació

NEU VENTADA

Perill 48h.

La neu humida dels darrers dies ja és història. Avui el cel estarà tapat amb nevades febles durant tot el dia que aniran tapant les plaques
que van formar-se ahir a cotes altes, i que constitueixen el principal problema d’allaus. Cal obrir bé els ulls quan circulem prop de colls i
carenes evitant acumulacions neu que tot i la seva aparença de solidesa poden trencar-se al nostre pas.

Neu ventada
Orientació Cota Mida Probabilitat

A cotes altes i especialment al límit sud de l’Aran, durant el dia d’ahir es van formar noves acumulacions de neu ventada. Tot i que són
més freqüents a les zones properes als colls i carenes, no hem de baixar la guàrdia i evitar terreny amb conseqüències on intuïm la
presencia d’aquestes acumulacions de vent. Hem de tenir en compte que la baixa visibilitat i la neu nova ens faran cada cop més difícil
identificar aquestes plaques. 
A més, a sotavents alts i obacs molt favorables (forta inclinació i mantell amb poc gruix) podem desencadenar plaques que impliquin tota
la neu caiguda des de Cap d’Any i que ens podrien enterrar amb facilitat.

Neu recent
Orientació Cota Mida Probabilitat

Els 10 o 15 cm de neu nova que podran acumular-se fins demà al matí es mantindran amb molt poca cohesió. A cotes altes amb l’ajut del
vent del nord-oest es formaran acumulacions prou importants per a que en terreny molt inclinat poguem desencadenar plaques que en
terreny molt exposats poden provocar-nos caigudes greus.

Estat de la neu

Trobarem prou neu per lliscar a partir dels 1700 m a les obagues i dels 1900-2000 m a les solanes,
amb gruixos que a les estacions automàtiques es situen sobre els 50cm. En terreny rugós encara és
freqüent trobar una mantell molt discontinu i a cotes altes els efectes del vent són molt evidents,
especialment al límit sud. La neu nova que esperem per avui caurà sobre un mantell molt endurit i
compacte on encara poder trobar crostes formades aquests darrers dies. Internament en obagues
altes hi ha nivells sucre aïllats que encara donen resultats positius als testos d’estabilitat.

Meteo

Ens trobem sota els efectes de fronts poc actius atlàntics que ens aportaran
nevades febles i temperatures baixes els propers dies. Avui dimarts i fins demà
al matí es mantindrà el cel tapat amb nevades febles que podran acumular
entre 10 i 15 cm amb cota de neu fins al fons de vall. Demà dimecres tindrem
una treva durant el matí i tornarà a tapar-se de cara al vespre. El vent bufarà
moderat als cims del NW.

24h. 48h.

Predictor: Jordi Gavaldà


