
Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 9/4/2016 a les 15:00h 
Vàlid pel 10 i 11/4/2016

Perill 24h. Distribució Situació

NEU VENTADA I
NEU HUMIDA 

Perill 48h.

Els fronts del nord-oest que ens han afectat des de la nit de dijous, han deixat uns 30 cm de neu nova molt freda i amb vent a cotes altes
que ha format plaques seques i inestables prop de les crestes i cims al límit sud de l’Aran. Amb el gir del vent a S previst per demà
diumenge, noves plaques de vent es formaran als vessants N i E. Caldrà circular amb molta atenció en zones on el vent hagi mogut neu ja
podem trencar plaques que en terreny trampa ens podrien arribar a tapar.

Neu ventada
Orientació Cota Mida Probabilitat

L’alternança de vent del nord-oest primer i del sud a partir del matí de demà farà que la neu nova es mobilitzi fàcilment i que trobem
plaques de vent en qualsevol orientació prop dels cims i carenes. Majoritàriament no esperem que puguin atènyer una mida su cient per
enterrar-nos en terreny obert, però sí en terreny trampa. Cal doncs circular amb molta atenció en vessants de més de 35 graus on
observem ssures a la superfície o canvis de profunditat de la traça. Atenció també als petits canvis d’orientació dels vessants on el vent
hi treballa de forma molt diferent.

Neu humida
Orientació Cota Mida Probabilitat

El sol del matí de diumenge escalfarà ràpidament la superfície de la neu provocant activitat natural de purgues de neu humida en
vessants de forta inclinació i orientació plenament solana, iniciant-se sobretot sota roques i altres punts foscos. No esperem que
assoleixin una mida su cient per a enterrar-nos però sí desequilibrar-nos.

A partir de la tarda de diumenge la pluja que caurà al límit sud de l’Aran per sota dels 2000 m provocarà un augment de l’activitat d’allaus
de neu humida en totes les orientacions.

Estat de la neu

El paisatge es manté plenament hivernal amb presencia de neu a cotes baixes. La neu su cient per
lliscar però la continuem trobant per sobre dels 1600-1700 m en obagues i els 1900-2000 m en
solanes. Els gruixos es mantenen entre els 120 i 160 cm a 2200 m. La neu nova que ha caigut es
manté molt freda, lleugera i transportable, i se situa damunt d’un mantell encrostat i dur. Internament
hi ha nivells poc cohesionats però que difícilment podem activar.

Meteo

A partir d’aquest vespre, una borrasca es situarà a l’oest de les costes de Galicia
i facilitarà l’arribada de fronts pel sud-oest. El vent girarà durant la nit a sud,
netejant l’atmosfera de núvols i a l’espera d’un nou front que ens afectarà a
partir de diumenge a la tarda. Esperem que el matí de diumenge alternin els
núvols amb grans clarianes, les temperatures aniran amunt i el vent de sud
bufarà fort. Diumenge a la tarda arriba un nou front pel sud i ns a migdia de
dilluns s’acumularan uns 20 mm al límit sud de l’Aran amb cota de neu que
voltarà els 2000 m.
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