
Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 17/1/2016 a les 8:00 
Vàlid pel 17/1/2016 i 18/1/2016

Perill 24h. Distribució Situació

NEU VENTADA I
NEU RECENT

Perill 48h.

Som davant d’un gran dia de muntanya però en el que haurem d’extremar les precaucions. Les plaques de vent de divendres es mantenen
molt fràgils i en vessants favorables (més de 35 graus o convexitats) són molt fàcils de trencar al nostre pas. A partir de migdia a més
podrà haver-hi activitat natural d’allaus de neu recent que afectarà especialment als vessants més drets orientats a sud. Cal adaptar la
nostra experiència al tipus de terreny per on circulem, evitant terreny trampa com canals o zones exposades on una petita allau ens pugui
tapar amb facilitat o provocar una caiguda.

Neu ventada
Orientació Cota Mida Probabilitat

Les plaques de vent de divendres es distribueixen per tot el territori i són especialment gruixudes i fràgils per sobre dels 2000 metres en
orientacions a sotavent del vent del nord i nord-oest. Al límit sud de l’Aran i prop de crestes i cims, s’han format acumulacions noves que
poden superar els 100 cm de gruix. Ahir ja es varen haver accidents a l’Aran i altres punts dels Pirineus Occidentals. Evitem qualsevol
acumulació de neu ventada en vessants que superin els 35 graus. Cal prestar molta atenció en canvis d’orientació i en profunditat de la
traça. La bona apreciació del perill al llarg de la sortida avui és fonamental.

Neu recent
Orientació Cota Mida Probabilitat

Els 20-30 cm de neu recent que hi ha en zones protegides del vent del nord-oest i en general a cotes mitjanes es transformarà
ràpidament aquest migdia amb la pujada forta de la temperatura i la forta insolació. Es podran produir purgues naturals en vessants drets
preferentment a partir de punts foscos (roques o arbres) que ens poden provocar caigudes però que difícilment ens podran arribar a tapar
en terreny obert. Cal anar avaluant contínuament el gruix de la traça i evitar llocs drets a partir de migdia.

Estat de la neu

La neu és present a totes les cotes i en terreny llis i herbós podrem començar a lliscar a partir dels
1300-1500 m. Els gruixos mitjos a 2200 m oscil·len entre els 60 i 80 cm. A cotes altes la neu està
molt afectada pel vent amb zones amb poca neu i altres en orientacions est i sud amb gruixos que
poden superar els 100cm. La neu nova es disposa sobre un mantell preexistent endurit. La forta
pujada de la temperatura provocarà una ràpida transformació de la neu en les solanes mentre que a
les obagues es mantindrà seca.

Meteo

Avui diumenge dia de treva amb l’anticicló a sobre i a l’espera dels nous fronts
atlàntics que ens afectaran per la setmana vinent. Avui el dia serà assolellat
amb l’arribada de núvols alts per l’oest. Les temperatures pujaran de forma
acusada amb la iso 0 que s’enfilarà fins als 2000 m i el vent que anirà perdent
força del nord-oest. Demà dilluns el dia començarà ja tapat amb nevades febles
que aniran guanyant terreny i es podran acumular fins a 15 cm amb cota de neu
baixarà fins els 1000 m. El vent que es reforçarà del nord-oest.
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