
Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 27/1/2017 a les 08:00 
Vàlid pel 27 i 28/1/2017

Perill 24h. Distribució Situació Perill 48h.

El vent fort del sud mourà neu durant tot el dia i formarà noves plaques fràgils majoritàriament en obagues arrecerades del vent. L’alarma continua
encesa ja que coincideix amb el terreny on tenim les plaques velles molt inestables i que durant la setmana han donat lloc a allaus accidentals que
es poden arribar a desencadenar a distància des de llocs plans.
La sobrecàrrega nova de neu ventada, pot ns i tot donar lloc a allaus espontànies de mida su cient per a destruir un cotxe.

Capes febles persistents i neu ventada
Orientació Cota Mida Probabilitat

Les plaques velles continuen fràgils i molt actives a causa de la capa de neu sucre enterrada des del 10 de gener. La nevada feble que tindrem avui
farà que augmenti la neu disponible i que el vent del S acumularà sobre aquestes plaques inestables que tenim a les obagues. 
Evitem terreny amb pendent a les obagues però ns i tot terreny pla connectat amb vessants on una placa desencadenada a distancia ens podria
arribar a afectar.

Lliscaments basals
Orientació Cota Mida Probabilitat

En terreny herbós de forta inclinació van produint-se aquesta mena d’allaus de fons, no només a partir de migdia si no també en hores poc
habituals.

Estat de la neu

La neu ventada dominarà el paisatge i haurem d’anar a buscar racons molt protegits i boscats per a trobar
neu pols. Hi ha neu des del fons de vall, esquiable per sobre dels 1500 a les solanes.

L’estructura de la neu és de llibre però li hem de tenir molt respecte: per sobre de la crosta marró s’hi van
desenvolupar facetes i gobelets (neu sucre) durant la llarga sequera de desembre. Un cop tapades per la
nevada del 11-14 de gener, aquesta neu sucre ha esdevingut una capa feble que perdurarà molts dies. Avui
aquestes plaques augmentaran de tamany.

Meteo

La situació del sud que va començar ahir amb vent bufant de valent al límit sud, serà
el protagonista del dia. 
Avui divendres es podran acumular ns a 20 cm de neu al límit sud i quantitats
inapreciables a l’extrem nord de l’Aran amb cota de neu que pot en lar-se ns als
1400 m a darrera hora. El vent bufarà molt fort durant tot el dia del sud i sud-est. 
Demà dissabte el cel continuarà tapat amb nevades febles i cota de neu sobre els
1200 m. El vent deixarà de ser protagonista i girarà a nord. .
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