
Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 2/05/2016

A partir de maig ja no emetem el butlletí d’allaus per l’Aran. 
Reprendrem la predicció a partir el proper mes de novembre amb les primeres nevades, amb nous butlletins, informacions i novetats que
esperem que us agradin! 
A continuació trobareu informació útil general per a gestionar les vostres sortides primaverals.

Escenari de primavera
Acabem una temporada atípica caracteritzada per poca neu i temperatures altes durant la primera meitat. La segona meitat ha estat més
freda però tampoc ha destacat per les grans precipitacions. Al nal semblava que l’hivern no volia marxar.
L’equip dels “Lauegi” del Conselh Generau d’Aran us agraïm el vostre seguiment i recolzament durant la temporada, i especialment a la
xarxa d’observadors que amb la vostra col·laboració i informació ens heu permès fer aquests butlletins amb dades més fresques i precises. 
Que passeu una bona primavera, estiu i tardor. Moltes gràcies i ens retrobem a inicis de la temporada 2016-2017.

Consells
Mentre encara quedi neu, aquí us deixem alguns consells importants que heu de tenir en compte per assegurar l’èxit i la seguretat en les
sortides primaverals. 
La primavera és l’estació en que les condicions de neu, i per tant el perill d’allaus, poden canviar i evolucionar més ràpidament. 
Comenceu d’hora i acabeu d’hora. Utilitzeu les orientacions de forma lògica en funció de l’evolució del sol: començar a esquiar els
vessants est, tot seguit els sud, els oest i els nord al nal de la jornada. 
Després d’una nevada, el primer sol i/o la pujada de temperatura, transforma i inestabilitza molt ràpidament la neu recent, donant lloc a
activitat natural d’allaus en vessants de fort pendent afectant ja a totes les orientacions. 
El mantell de neu es troba en condicions primaverals a pràcticament totes les cotes i orientacions. Tot i així, extremeu la precaució en
vessants nord a cotes molt altes, així com sota colls i carenes, vessants de fort pendent sense suport, formes convexes, etc. 
Assegureu-vos que hi ha hagut bon regel. Si comenceu a veure caiguda de boles o ensaïmades o bé la neu està podrida i us enfonseu ns
als genolls, és moment de tornar al cotxe. 
Apliqueu els bons hàbits en terreny d’allaus, especialment la circulació segura adequada a la complexitat del terreny.
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