
Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 13/1/2017 a les 08:00 
Vàlid pel 13 i 14/1/2017

Perill 24h. Distribució Situació Perill 48h.

Tornem a estar davant d’una jornada amb precipitacions, mala visibilitat i vent fort a cotes altes, vaja un altra dia d’aquells que estàvem esperant
durant el mes de desembre. Els problemes d’inestabilitat continuen restringits a les cotes mitges i altes dels vessants obacs on podrem trobar
plaques que es poden trencar fàcilment en terreny de per sobre de 30 graus. Haurem de ser restrictius en els nostres objectius i preparar bé les
sortides  ja que la baixa visibilitat no ens permetrà detectar aquest punts més fràgils sobre el terreny.

Neu ventada
Orientació Cota Mida Probabilitat

Les acumulacions de vent per sobre dels 2000 m 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 al nostre pas i donar lloc a plaques que en terreny molt favorable ens podrien arribar a
enterrar.  Cal circular amb molta precaució escollint bé l’itinerari, evitant convexitats i vessants drets on la neu nova  a més, taparà les evidencies de
la seva presencia.

Neu recent
Orientació Cota Mida Probabilitat

Al llarg del dia augmentarà el gruix de neu nova i a partir de la tarda ja podrem desencadenar petites purgues i plaques toves sense capacitat per
enterrar-nos però sí per desequilibrar-nos i provocar danys en terreny exposat. En la circulació caldrà fer una valoració continuada del gruix de neu
nova i evitar zones on una caiguda pugui tenir conseqüències greus.

Estat de la neu

Hi ha su cient neu per lliscar a les obagues per sobre dels 1200 m i dels 1500 m en solanes amb gruixos a
2200 m que oscil·len entre els 40 i els 70 cm. El vent ha bufat fort per sobre del límit del bosc i ho
continuarà fent, de forma que la distribució de la neu es mantindrà molt irregular. La nevada d’avui caurà
sobre un mantell en general encrostat i dur. A les obagues del límit sud, sota la neu nova es mantenen de
forma discontinua nivells de neu sucre que es mostren actius als tests d’estabilitat i han estat l’origen petites
plaques accidentals.

Meteo

El temps estarà marcat per l’entrada de masses humides atlàntiques que portaran
nevades amb temperatures baixes. Per avui divendres esperem un dia tapat amb
nevades per sobre dels 600 m i gruixos que ns demà al matí podrien acostar-se als
30 cm de neu nova, això sí, el vent bufarà fort del NW. 
Demà dissabte el cel continuarà tapat però la nevada a uixarà amb cota de neu
mantenint-se als 600 m. El vent es mantindrà fort i ns i tot es reforçarà a cap al
vespre. .
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