
Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 12/1/2017 a les 08:00 
Vàlid pel 12 i 13/1/2017

Perill 24h. Distribució Situació Perill 48h.

Bon dia avui per fer activitat però amb la precaució de que a cotes altes les acumulacions de vent encara són fràgils i en pendents de més de 35
graus poden trencar-se al nostre pas i provocar allaus que ens taparan fàcilment en terreny favorable. Per sota dels 2000 m la neu estarà pesada.
Esperem activitat natural d’allaus de neu humida que en solanes i vessants drets poden tenir prou entitat per desequilibrar-nos i causar-nos danys.

Neu ventada
Orientació Cota Mida Probabilitat

Les acumulacions de vent que van formar-se ahir a cotes altes i prop dels cims es mantenen encara fràgils. A les obagues del límit sud i est de
l’Aran, aquesta neu nova es disposa sobre nivells poc cohesius (neu sucre) que poden activar-se i donar lloc a plaques prou grosses per enterrar-nos
en terreny obert. Cal circular amb molta precaució escollint bé l’itinerari, prestant molta atenció als petits canvis d’orientació del terreny i evitant
convexitats i vessants de més de 40 graus.

Neu recent
Orientació Cota Mida Probabilitat

Tot i que durant la nit la neu s’ha encrostat en superfície per sota dels 2200 m, les altes temperatures que esperem aquest matí faran que a migdia
la neu es torni pesada i pugui haver purgues en els vessants més drets de les solanes. Per sobre d’aquesta cota en obagues dretes encara podem
trencar alguna placa, que en terreny trampa com bosc esclarissat o zones canalitzades pot mobilitzar prou neu per a enterrar-nos. Cal que
plani quem bé les sortides i fer una bona lectura del terreny i controlant la humitat super cial a cotes baixes.

Estat de la neu

La neu és continua a partir dels 1200 m en obagues i dels 1500 m en solanes amb gruixos a 2200 m que
oscil·len entre els 40 i els 70 cm. Prop dels cims i especialment al límit sud la distribució és irregular degut a
l’acció del vent. Per sota dels 2200-2300 m la neu nova s’ha transformat ràpidament per acció de la pluja i les
altes temperatures mentre que per sobre d’aquesta cota es manté seca i poc transformada. A les obagues del
límit sud, sota la neu nova es mantenen de forma discontinua nivells de neu sucre amb poca cohesió.

Meteo

Després del front càlid que va creuar-nos ahir, per avui dijous esperem un dia d’impàs
amb pocs núvols i temperatures altes. Al nal de la tarda ens arribarà un nou front
fred amb nevades que aniran baixant dels 1500 ns als 600 m demà al matí. Es
podran acumular uns 20-30 cm de neu nova i el vent bufarà fort del nord-oest,  més
accentuat al límit sud.

24h. 48h.

Predictor: Jordi Gavaldà


