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Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 4/4/2016 a les 8:00 
Vàlid pel 5 i 6/4/2016

Perill 24h. Distribució Situació

NEU VENTADA 
NEU RECENT

HUMIDA

Perill 48h.

Comencem la setmana amb una llevantada de primera categoria que sembla que pot deixar-nos acumulacions de neu nova generoses,
sobretot prop del límit sud. L’estabilitat de la neu anirà empitjorant i el perill d’allaus incrementant degut a l’acumulació de neu nova en
poques hores i el vent que bufarà primer de sud i després de nord. Les ullades de sol previstes per dimecres poden causar un pic
d’activitat d’allaus naturals que pot ser el més important de la temporada després de les nevades de nals de novembre passat!

Neu ventada i recent
Orientació Cota Mida Probabilitat

Amb els més de 50 cm de neu nova previstos en 48h a l’extrem sud i més de 30 cm a la resta de muntanyes de l’Aran, amb vent entre
moderat i fort, primer de sud i després de nord, es formaran nombroses plaques de neu recent i neu ventada que seran fràgils i fàcils de
desencadenar de forma accidental, i en els moments de precipitació més intensa també és possible la caiguda natural en aquells indrets
més favorables a l’acumulació, com són sota colls i carenes. El perill d’allaus incrementarà de manera progressiva a mesura que vagi
nevant i ventant, amb una visibilitat redüida, el què ens di cultarà traçar una ruta segura per terreny d’allaus desa ant i complexe de les
cotes mitges i altes de les nostres muntanyes.

Neu recent 

humida
Orientació Cota Mida Probabilitat

Dimecres matí, amb el permís de la retenció de nord, s’aniran obrint les primeres clarianes i ullades de sol que faran reaccionar la neu de
forma instantània provocant un festival de nombroses caigudes d’allaus de neu recent humida en terreny prou inclinat amb capacitat
d’enterrar-nos amb facilitat. En vessants de su cient desnivell podrien implicar prou neu per destruir un vehicle. Així  que surti el sol, no
exposar-nos a terreny de forta inclinació susceptible de purgar, i tenir en compte que a l’abril pràcticament no queden orientacions
obagues protegides dels efectes del sol.

Estat de la neu

Amb la pluja, la neu està marxant ràpidament de les cotes baixes. Es manté contínua a partir dels 17-
1800 m en obagues i dels 2100 m en solanes. Els gruixos se situen entre els 100 i 140 cm,
incrementant ràpidament en els propers dies. La neu nova caurà humida a cotes baixes i mitges i
només seca a cotes altes, a damunt d’un mantell ja isoterm i primaveral a la majoria de cotes i
orientacions excepte les cotes més altes i obagues. Les inestabilitats del mantell d’aquests dies seran
super cials relacionades amb la neu nova.

Meteo

De les Illes Britàniques s’ha despenjat una massa d’aire fred que està formant
una depressió que se centrarà un parell de dies davant la costa de València. Això
provocarà una llevantada important, que entre avui i dimecres donarà lloc a
precipitacions molt abundants al vessant S, però que també passarà al vessant
N dels Pirineus. D’avui ns demà matí, nevada entre moderada i abundant prop
del límit S, afeblint-se cap al N, amb cota per damunt dels 2000m. Dimarts matí,
el vent girarà a component nord, i la nevada passarà a ser més important al
vessant nord ns dimecres matí, baixant a 1500 m. Tot plegat pot deixar més 50
cm de neu nova a cotes altes prop del límit S i més de 30 cm a les muntanyes
del centre i nord de l’Aran.

24h. 48h.
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Predictora: Montse Bacardit


