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Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 17/1/2017 a les 08:00 
Vàlid pel 17 i 18/1/2017

Perill 24h. Distribució Situació Perill 48h.

La nevada està donant els darrers ocs de neu però el vent ha continuat bufant,  transportant, engruixint i estenent les acumulacions de neu
ventada, que avui es mantenen molt fràgils i susceptibles de desencadenar al pas d’un sol esquiador. A més, en les obagues protegides, es manté el
problema de capes febles persistents per la neu sucre enterrada des del 10 de gener, molt fràgil i reactiva. La visibilitat serà millor respecte ahir,
però la gestió d’aquests dos problemes, tant delicats, passa per una tàctica conservadora en l’elecció del terreny.

Neu ventada
Orientació Cota Mida Probabilitat

El metre de neu nova caigut des de dissabte, per damunt del bosc, ha estat molt redistribuït pel vent del NW i N formant grosses acumulacions que
s’estenen en un ampli ventall d’orientacions, sobretot més a la meitat est i sud de l’Aran. Aquestes es mantenen molt fràgils pel pas d’un sol
esquiador, i en cas de desencadenament, poden donar lloc a allaus que amb facilitat poden colgar a un grup de persones. Fins i tot és possible la
caiguda espontània de placa en algun sotavent molt favorable. La visibilitat encara no serà del tot bona per reconèixer  les plaques de vent i la
millor forma de gestionar-les passa per evitar-les.

Capes febles persistents
Orientació Cota Mida Probabilitat

Amb l’afebliment de la nevada i el pas de les hores, la situació de neu recent passa a ser de capes febles persistents. La tàctica ja no és controlar el
gruix de neu nova, si no la d’evitar aquell terreny més favorable al desencadenament (pendent >35º, convex, poc suportat,…) en les obagues
protegides on la pols reciclada ha quedat enterrada i es manté molt fràgil i reactiva. Des d’aleshores, en aquests indrets, hem registrat a diari
woumfs, esquerdes amb propagació i desencadenaments accidentals.

Estat de la neu

La neu és contínua des del fons de vall amb gruixos a 2200 m que se situen entre els 120 i 160 cm, amb
acumulacions molt gruixudes en sotavents favorables. Amb el descens de les temperatures, la neu humida
d’ahir anirà eixugant-se, i tan sols quedarà encrostada a cotes baixes. Durant la nevada, les oscil·lacions de la
temperatura i el vent han format nivells febles poc cohesius dins la neu nova i a la base de la neu nova. A
més, en les obagues protegides, la capa de neu sucre enterrada a partir del 10 de gener es manté molt fràgil i
caldrà directament evitar-la.

Meteo

La depressió se situa al golf de Gènova provocant la caiguda en picat de les
temperatures i l’arribada d’aire fred Siberià. Avui queden núvols retinguts al vessant
nord del Pirineus que encara podran donar alguns ocs de neu (5-10 cm), sobretot a
la tarda. Algunes ullades de sol el matí. El vent del N serà el protagonista, bufant
moderat amb ratxes fortes. Durant la propera matinada, el cel quedarà serè, el vent
anirà a uixant i per demà esperem el primer dia de sol i cel blau després de la
tempesta, amb lleu recuperació de les temperatures diürnes.
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