
Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 13/1/2016 a les 8:00 
Vàlid pel 13/1/2016 i 14/1/2016

Perill 24h. Distribució Situació

NEU VENTADA

Perill 48h.

El front que va creuar ahir no va deixar gruixos superiors als 10 cm de neu recent amb vent moderat de l’oest. La neu ventada que trobem
a cotes altes i a l’extrem sud de l’Aran és el principal repte que haurem d’afrontar avui. Cal anar amb precaució quan ens movem per cotes
altes i evitar acumulacions que poden trencar-se al nostre pas. Vigilem els canvis en l’orientació i tipus de terreny ja que la distribució de
les plaques de vent és molt variable.

Neu ventada
Orientació Cota Mida Probabilitat

A cotes altes i especialment al límit sud de l’Aran, el dilluns es van formar acumulacions de neu ventada que van augmentar una mica de
tamany i distribució durant el dia d’ahir. Tot i que les trobarem amb més freqüència a les zones properes a colls i carenes, al límit sud les
podem trobar ja per sobre dels 2200 m en qualsevol zona protegida del vent de l’oest. Puntualment poden estar mig tapades per la prima
capa de neu recent d’ahir que pot fer-nos agafar una falsa confiança. Cal controlar el gruix de la neu ventada durant la circulació i prestar
especial atenció en els canvis d’orientació del terreny. 
De forma molt aïllada, a cotes altes i obagues favorables (forta inclinació i mantell amb poc gruix) internament hi ha un nivell de neu poc
cohesiu que pot trencar-se al nostre pas i mobilitzar prou neu per a enterrar-nos en terreny trampa.

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 caiguda ahir, prou just ha tapat el mantell preexistent endurit
a les solanes però amb crostes que no aguanten el nostre pes a les obagues per sota dels 2000 m.
Internament en obagues altes hi ha nivells sucre aïllats que encara donen resultats positius als testos
d’estabilitat.

Meteo

Per avui s’instal·larà transitòriament un anticicló al centre de la Península a
l’espera d’un nou front atlàntic poc actiu que ens travessarà la propera
matinada. Així per avui esperem un dia assolellat amb temperatures que
s’aniran recuperant, l’iso 0 passarà dels 1000 als 2400 m al final del dia. Per
demà dijous el cel estarà tapat amb nevades febles que aniran baixant de cota
fins afectar a totes les cotes de l’Aran. El vent bufarà del nord-oest fort a
l’extrem sud i cotes altes.
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