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Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 9/2/2017 a les 08:00 
Vàlid pel  9/2/2017 i 10/2/2017

Perill 24h. Distribució Situació Perill 48h.

La retenció de nord-oest d’ahir ens ha deixat la Val d’Aran altre cop vestida amb les seves millors gales. Que surti el sol, pari el vent, i es mantingui
un dia fred és un regal preciós però que hem de saber gestionar. La forta insolació d’avui posarà més delicades les plaques als sotavents. Però el sol
també ens pot enlluernar les nostres decisions i descuidar els bons hàbits. Coses que no tenen a veure amb el perill d’allaus però sí amb el risc de
fer-nos mal.

Neu ventada
Orientació Cota Mida Probabilitat

Per damunt del límit dels bosc i sobretot en cotes altes, s’han acumulat ns a tres generacions de plaques, que en els sotavents del vent del nord-
oest sobretot prop dels límits est i sud de l’Aran, poden ser molt gruixudes i en cas de desencadenament podrien mobilitzar prou neu per tapar un
grup sencer. Amb la primera insolació d’avui i les plaques acabades de formar, aquestes poden ser transitòriament més fràgils i no es descarta
alguna caiguda espontània. La darrera part de la nevada, caiguda amb poc vent, ens pot di cultar la seva apreciació.

Neu recent
Orientació Cota Mida Probabilitat

Als vessants menys exposats als efectes del vent, canvis en la intensitat de la nevada i oscil·lacions de la temperatura, han contribuït a la formació
de plaques toves super cials. Aquestes són fàcils d’iniciar en terreny de forta inclinació i sense suports,però la propagació és força menor. Als
indrets molt protegits, on la neu nova no tingui prou cohesió per formar una placa, en terreny molt dret i amb recorregut, serà fàcil iniciar purgues
que en terreny trampa podrien tapar-nos. Amb la insolació, sota arbres i roques, es produiran nombroses purgues.

Estat de la neu

La neu és present des del fons de vall, amb una na cap de neu nova seca i una base encrostada i dura. Els
gruixos a les estacions a 2200 m oscil·len dels 150 als 170 cm, en la mitjana per l’època. Per damunt dels
2000 m, s’han acumulat més de 30 cm amb la darrera nevada seca, i en cotes altes de 70 a prop de 100 cm
de neu nova des de diumenge passat, amb grosses acumulacions als sotavents i zones pelades a les zones
exposades. Recordem que en les obagues mitges i altes persisteix una capa de neu sucre sense cohesió prop
de la base del mantell, que en indrets isolats encara seria reactivable.

Meteo

La borrasca se’n va al Mediterrani i entra una falca anticiclònica que avui ens regala
amb un dia radiant i fred, amb forta insolació durant les hores centrals del dia, i vent

uix encara de nord. Demà, comença a in uenciar-nos una depressió que baixa de les
illes Britàniques a la Península, amb entrada de núvols alts, pujada de temperatures i
vent feble de sud.
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