
Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 6/02/2016 a les 8:00 
Vàlid pel 6 i 7/02/2016

Perill 24h. Distribució Situació

NEU VENTADA

Perill 48h.

En un escenari de forta estabilitat només podem citar anecdòticament les plaques aïllades que a cotes altes encara poden mostrar certa
fragilitat i trencar-se al nostre pas. Tot i que no tindran prou entitat per tapar-nos sí que podran fer-nos perdre l’equilibri i fer que
tinguem una mala caiguda en terreny exposat.

Neu ventada
Orientació Cota Mida Probabilitat

Les acumulacions de vent estan molt localitzades al límit sud de l’Aran orientacions est i sud i prop de cims i carenes. Encara en podem
trobar alguna que es trenqui al nostre pas en inclinacions de més de 40 graus i que en cap cas tindran la capacitat d’enterrar-nos.  Sota la
fina capa de neu nova el mantell està dur i relliscós. Cal anar amb compte en terreny complex i exposat on una caiguda pugui provocar-
nos danys.

Estat de la neu

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 per sobre 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. Sota la fina i
discontinua capa de neu seca que es transformarà al llarg del dia a les solanes, hi ha un mantell en
general molt homogeni i endurit.

Meteo

Aquest cap de setmana tindrem una situació dominada per l’arribada d’aire
humit de l’oest que farà augmentar els núvols a partir del vespre. Durant la nit i
al llarg del matí de demà cauran nevades febles que acumular fins a 15 cm de
neu nova. Avui dissabte el vent bufarà del sud-oest fort i la temperatura iniciarà
un fort descens de cara al vespre. Demà diumenge la neu caurà per sobre dels
1000 m i el vent girarà a nord-oest moderat.
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