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Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 8/2/2017 a les 08:00 
Vàlid pel  8/2/2017 i 9/2/2017

Perill 24h. Distribució Situació Perill 48h.

Avui ha tornat l’ambient d’hivern ns al fons de vall. L’estabilitat de la neu a cotes baixes i mitges, amb la humitejada i posterior regel, ha millorat
força i tan sols ens hem de preocupar de la neu nova que es vagi acumulant al llarg d’avui. A cotes altes, s’hi sumen ns a tres nevades molt
seguides amb canvis de temperatura i vent. Aquí és on pensem que el mantell es troba més delicat i el perill d’allaus més elevat. Les condicions
meteorològiques ens fan encara avui molt difícil traçar un itinerari segur.

Neu ventada
Orientació Cota Mida Probabilitat

Per damunt dels 2200 m i sobretot en cotes altes, el mantell continua molt delicat i el perill accidental és elevat: tot i les temperatures suaus d’ahir,
en els darrers 3 dies, s’han acumulat ns a tres generacions de plaques de vent, que puntualment poden ser molt gruixudes sobretot en els
sotavents del vent del nord-oest. Amb la nevada i el vent que continua bufant i transportant, pot produir-se alguna caiguda espontània. 
La visibilitat reduïda continua fent molt difícil traçar un itinerari segur.

Neu recent
Orientació Cota Mida Probabilitat

A mesura que vagi nevant i acumulant gruixos signi catius, en vessants arrecerats dels efectes del vent i de forta inclinació són possibles allaus de
neu seca sense cohesió així com plaques toves, que poden desencadenar-se pel pas d’un esquiador o ns i tot de forma espontània. Aquestes allaus
només poden implicar la neu de la darrera nevada però el mantell encrostat de sota pot ser un bon pla de lliscament. 
Avalueu el gruix acumulat i considereu els indicis que donen els esquís. Extremeu precaucions o directament eviteu el terreny amb trampes.

Estat de la neu

Ahir amb la pluja la neu va marxar ràpidament de les cotes més baixes de la vall però avui torna a nevar ns
el fons de vall. La neu nova seca està caient a damunt d’un mantell super cialment encrostat, al menys ns
els 2200 m. A cotes altes, la neu es va mantenir seca però les temperatures suaus van densi car-la, afavorint
l’estabilització de nivells febles intercalats entre nevades. El vent ha provocat una important redistribució del
conjunt de neu nova, amb grosses acumulacions als sotavents favorables i zones pelades prop de les crestes
exposades al vent de nord. La nevada d’avui també serà redistribuïda pel vent, sobretot als sectors prop del
límit sud.

Meteo

Aquesta nit ha creuat un nou front atlàntic que ens ha portat aire fred, humitat i
reactivar la nevada. La nuvolositat quedarà retinguda tot el dia al vessant nord dels
Pirineus mantenint la nevada moderada amb cota al fons de vall i vent fort de nord-
oest a cotes altes sobretot del límit sud. Els models oscil·len en quantitat però poden
acumular-se de 20 a 30 cm de neu nova ns la propera matinada. Demà dijous tornarà
el temps estable, amb sol,  cel blau i vent feble de nord.
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