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Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 17/02/2016 a les 8:00 
Vàlid pel 17 i 18/02/2016

Perill 24h. Distribució Situació

NEU VENTADA

NEU RECENT

Perill 48h.

Avui és el primer dia de sol i cel blau després de la nevada més abundant de la temporada, més de 50 cm de neu nova molt freda i
lleugera amb transport moderat i una base prèvia desfavorable. Tots aquests ingredients contribueixen a trobar-nos avui amb un mantell
inestable i fràgil en la majoria d’orientacions a cotes mitges i altes. Però l’ingredient més perillós és les ganes que tenim d’entrar i esquiar
en nous terrenys… Però només si fem una planificació acurada i conservadora de la sortida, amb bona preparació i comunicació entre els
membres del grup i una circulació extremant els bons hàbits i mesures de reducció del risc d’accident.

Neu ventada
Orientació Cota Mida Probabilitat

A cotes mitges i altes i terreny propici a l’acumulació pel vent de l’oest i nord-oest, sota colls, carenes, cims, entrades en canals,…i
particularment prop dels límits E i S de l’Aran, hi ha nombroses plaques de vent gruixudes i inestables, que en cas de desencadenament
poden enterrar-nos amb facilitat en terreny obert. A més, avui amb la insolació des de les primeres hores del matí, les pot fer
transitòriament més inestables, i fins i tot pot haver-hi desencadenaments espontanis en llocs molt favorables. 
La neu ventada s’identifica amb el gruix de la traça variable, formació de fissures i esquerdes. El perill de desencadenament pot variar
dràsticament amb un petit canvi d’orientació o de pendent. De manera general, els sotavents a cotes mitges i altes de més de 35º són
encara avui terreny intocable i a evitar.

Neu recent
Orientació Cota Mida Probabilitat

Lluny dels indrets més exposats als efectes del vent i sobretot en vessants protegits i obacs, el paquet de neu nova reposa a damunt d’un
nivell febles d’agulles amb cares planes que aquests dies ens està ensenyant els ullals amb desencadenaments d’allaus i als tests
d’estabilitat. Tot i que ahir ja començava a indicar que s’ha començat a acostumar a la càrrega de neu nova que té a damunt, és encara
una estructura de mantell delicada, inestable i procliu a causar plaques toves en terreny favorable al desencadenament (més de 35º,
convex, sense suports) que poden enterrar-nos amb facilitat. 
A banda del problema amb aquestes plaques toves, avui la insolació causarà amb probabilitat elevada la caiguda de purgues de neu
recent humida, sobretot sota roques i punts foscos, així com els primers lliscaments en vessants herbosos de forta inclinació.

Estat de la neu

La neu ha arribat a tota la Val d’Aran, però no és suficient per poder fer activitat des de les cotes més
baixes. Els gruixos són encara deficitaris, però superen els 100 cm a les estacions a 2200m. 
Els més 50 cm de neu nova han caigut de manera molt seca, freda i lleugera amb important transport
pel vent formant acumulacions gruixudes sobretot en sotavents de cotes mitges i altes prop dels
extrems e i S de l’Aran. La capa feble més preocupant són unes facetes presents a la base d’aquesta
nevada i a damunt de la crosta de pluja, que aquests dies han causat allaus però que ahir ja es
mostraven menys actives als tests d’estabilitat (veure darrers perfils).

Meteo

Aquesta nit s’han retirat els núvols de retenció i ha quedat el cel estrellat. Avui
ens llevem amb temperatures gèlides i humitats encara elevades. Al llarg del
dia la insolació serà intensa, les temperatures pujaran sensiblement, l’ambient
serà més sec i el vent feble de l’oest i sud-oest. Al final del dia arribaran els
primers núvols d’una nova pertorbació atlàntica que per demà dijous ens
deixarà uns 10 cm de neu nova amb vent moderat del nord-oest. Divendres
tornarà el bon temps.

24h. 48h.

Predictora: Montse Bacardit
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