
Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 3/02/2016 a les 8:00 
Vàlid pel 3 i 4/02/2016

Perill 24h. Distribució Situació

NEU RECENT I
NEU VENTADA

Perill 48h.

Avui és un dia de trànsit ja que la baixada de temperatura que s’ha produït durant el vespre ha estabilitzat la neu vella i el front que ens
creua avui encara no ha deixat prou neu com per a generar problemes. De cara al vespre a cotes altes es podran formar plaques de vent
de petites dimensions però que seran fràgils i les podrem trencar amb facilitat. La baixa visibilitat ens tornarà a portar a exercitar els bons
hàbits, triant terreny amb baixes conseqüències i poc exposat.

Neu recent i neu ventada
Orientació Cota Mida Probabilitat

A partir de la tarda els gruixos de neu recent podran atènyer els 10 cm i prop dels cims i especialment al límit sud de l’Aran, el vent
formarà petites acumulacions que es mantindran febles durant unes hores. Ens caldrà evitar aquestes plaques en zones exposades. La
mala visibilitat farà que ens sigui difícil seguir una traça segura en terreny complex o desconegut, de forma que haurem de ser
conservadors en les nostres sortides.

Estat de la neu

Tot i que durant el dia caurà neu a totes les cotes, no serà suficient per a millorar massa les
condicions a cotes baixes respecte a dies passats. A les solanes podrem lliscar a partir dels 1900-2000
m i en obagues dels 1500-1700 m, amb gruixos entre 50 i 60 cm a 2200 m. La innivació a partir
d’aquestes cotes és prou bona per a afrontar qualsevol itinerari fins i tot a l’extrem sud on hi ha
sectors amb molta rugositat. La neu nova caurà sobre un mantell en general molt homogeni i endurit
en superfície.

Meteo

Amb pressions encara altes un front fred poc actiu ens creuarà avui de nord a
sud i ens recordarà que encara som a l’hivern. El cel es mantindrà tapat tot el
dia i la nevada serà feble però continuada podent-se acumular entre 10 i 15 cm
amb cota que anirà baixant i acabarà afectant a tota la vall. El vent bufarà fort a
l’extrem sud. Demà tornarà el sol i l’estabilitat amb una clara recuperació de la
temperatura.
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