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Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 10/3/2016 a les 8:00 
Vàlid pel 10 i 11/3/2016

Perill 24h. Distribució Situació

NEU VENTADA 
NEU RECENT

Perill 48h.

La tempesta de neu va remetent i sembla que avui ja tindrem les primeres ullades de sol. A fora tenim el gruix de neu recent més
important de la temporada, amb els 25 cm darrers d’ahir caiguts amb intensitat i vent. El perill d’allaus d’avui és un 3-MARCAT amb
majúscules, amb un mantell inestable i delicat, que precisa d’una elecció acurada de terreny, una gestió seriosa del grup.

Neu ventada 
Orientació Cota Mida Probabilitat

Les plaques de neu ventada han continuat engruixint-se i estenent-se a les cotes altes i mitges del quadrant sud-est,i de manera més
general als límits est i sud de l’Aran. Aquestes plaques es troben en zones específiques de terreny favorables a l’acumulació, prop de colls
i carenes, però també a les parts mitges de vessants, per vent creuat. Avui, en ser tant recent formades, són especialment fràgils i fàcils de
desencadenar i causar una allau que fàcilment pot enterrar-nos. Les ullades de sol també poden causar el desencadenament espontani de
placa en indrets molt favorables. 
La tàctica és evitar aquestes zones d’acumulació i favorables al desencadenament, típicament amb pendent de més de 35 graus. Mantenir
l’atenció als indicis de neu ventada, com profunditat de la traça variable i aparició d’esquerdes i fissures.

Neu recent 
Orientació Cota Mida Probabilitat

Als 30-40 cm de neu recent poc transformada caiguts per damunt de la crosta de pluja del 2 de març, s’afegeixen 25-30cm acumulats en
menys de 24h, amb intensitat de la nevada i velocitat del vent variables. Als vessants protegits dels efectes del vent, sobretot cotes
mitges i baixes, aquest gruix de neu nova pot trencar -se al nostre pas i originar plaques toves que fàcilment ens poden causar problemes
en terreny trampa o localment enterrar-nos. La tàctica és reduir el pendent i escollir terreny simple on les conseqüències en cas de
provocar una una allau siguin mínimes. 
En punts de fort pendent on tot el gruix de neu nova es manté sense cohesió, podem provocar amb facilitat purgues puntuals de neu seca
que poden desequilibrar-nos i en terreny trampa enterrar-nos. Si les ullades de sol fan acte de presència, de manera immediata en
aquests indrets de fort pendent i solans, es produiran purgues naturals de neu recent lleugerament humida.

Estat de la neu

Avui ens despertem amb 10 cm de neu nova al fons de vall. Amb les darreres nevades, els gruixos han
millorat substancialment a l’Aran, i podem posar esquís per sobre els 1400 m en obagues i 1700 m en
solanes, amb gruixos que a 2200 m superen els 150 cm. Neu pols freda i lleugera en superfície que
ens ofereix excel·lent qualitat d’esquí. A banda dels problemes lligats a les capes febles no
persistents dins la neu nova, continuem fent seguiment de les crostes i capes febles persistents
interns al mantell que localment continuen mostrant-se actiu als tests d’estabilitat.

Meteo

Des d’aquesta matinada la nevada ha anat remetent. Les altes pressions volen
fer-se el domini de la Península Ibèrica però la borrasca situada al Mediterrani 
continua injectant aire fred i humit del nord d’Europa. Així, tant avui com demà,
tindrem núvols baixos i mitjos de retenció, amb possibilitat d’algun floc de neu i
alternats amb estones de sol. Les temperatures continuaran gèlides fins al fons
de vall i el vent de nord bufant moderat a cotes altes i límits E i S de la vall.

24h. 48h.

Predictora: Montse Bacardit
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