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Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 18/1/2017 a les 08:00 
Vàlid pel 18 i 19/1/2017

Perill 24h. Distribució Situació Perill 48h.

El vent ha nalment a uixat i avui ens llevem amb les temperatures més gèlides del què portem aquest hivern. La nestra de sol i visibilitat d’ahir
ens va deixar reconèixer que el fort vent, aquest cop, ens ha ajudat a formar en els sotavents acumulacions compactes, més difícils de
desencadenar. En terreny obac i protegit, la capa feble persistent de facetes es manté enterrada i fràgil. Avui serà el primer dia de sol i cel blau,
encara amb un mantell força delicat que exigeix una acurada avaluació per traçar l’itinerari.

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 a la meitat est i sud de l’Aran. Aquestes es mantenen fràgils i susceptibles de desencadenar-se
en terreny especí c (convex, dret, placa poc gruixuda), amb potencial per donar lloc a allaus que poden colgar a una persona. Amb la insolació
d’avui, no es descarta la caiguda espontània de placa en algun sotavent molt favorable. La millor forma de gestionar aquest problema, és reconèixer
aquestes acumulacions per tal d’evitar-les.

Capes febles persistents
Orientació Cota Mida Probabilitat

En les obagues protegides del vent on la pols reciclada ha quedat enterrada es manté el problema de capes febles persistents. Aquesta neu sucre es
mostra fràgil i activa (ahir van produïr-se nous woumfs i desencadenaments accidentals i arti cials per aquesta capa feble). Sense tenir una àmplia
distribució, cal evitar aquell terreny més favorable al desencadenament (pendent >35º, convex, poc suportat,…).

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 140 cm, amb
acumulacions molt gruixudes en sotavents favorables. Amb el descens de les temperatures la neu s’ha
eixugat completament i només trobarem crosta dura amb una na capa de neu pols a damunt a cotes baixes.
Dins la neu nova i a la base de la neu nova, allà on les acumulacions són menys compactes, persisteixen
nivells febles poc cohesius. En les obagues protegides, la capa de neu sucre enterrada a partir del 10 de
gener es manté fràgil i reactiva.

Meteo

El vent nalment ha a uixat i les temperatures han arribat als seus valors més gèlids.
El fred Siberià encara serà notable avui mentre que demà comença a retirar-se i ja no
serà tant rigorós. Per davant tenim dos dies de temps estable, amb sol i cel blau, i
vent calmat o feble bufant de l’est i de sud. L’aire es mantindrà relativament humit i
això pot fer créixer alguns núvols esporàdics, i també gebre a la superfície de la neu.
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