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Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 23/03/2017 a les 08:00 
Vàlid pel 23 i 24/03/2017

Perill 24h. Distribució Situació Perill 48h.

El ruixat de neu d’aquesta nit passada ha estat més generós del previst i afectant a tots els sectors de l’Aran. Al seu darrere ha entrat una glopada
d’aire fred que ens retorna per uns pocs dies en condicions d’hivern. Per damunt del límit del bosc les noves acumulacions de neu ventada
comencen a ser rellevants, i al llarg del dia el sol del mes de març s’encarregarà de purgar ràpidament aquesta neu nova. Acostumats a tants dies de
bona estabilitat, avui toca fer un pas enrere i exigir-nos en els bons hàbits. La part important d’aquest episodi encara està per arribar!

Neu ventada
Orientació Cota Mida Probabilitat

Els 15-20 cm de neu recent caiguts en poques hores aquesta nit passada amb vent moderat principalment de sud ha format noves plaques de neu
ventada en terreny especí c que avui seran molt fràgils i fàcils de desencadenar. Aquestes acumulacions se situen sobretot en sotavents prop de
colls, carenes i cims i si tenim visibilitat seran relativament fàcils d’identi car per poder-les evitar.

Neu humida
Orientació Cota Mida Probabilitat

Des del moment en què el sol faci acte de presència i incideixi en la neu recent freda i lleugera, aquesta començarà a purgar-se amb facilitat en
terreny su cientment dret. Amb la neu recent transformada, també serà molt fàcil provocar nosaltres mateixos purgues al nostre pas que poden
arrossegar-nos i en terreny trampa fer-nos mal. Tenir present que a nals de març el sol ja és prou potent com per escalfar la neu de quasi bé totes
les orientacions. Vigilar quan comencin a caure boles i evitar l’exposició en aquells vessants més proclius a purgar.

Estat de la neu

Avui trobem una enfarinada al fons de vall i uns 15-20 cm de neu recent en cotes mitges i altes. Per lliscar
hem de remuntar als 1600 m en obagues i els 2200 m en solanes. Les estacions a 2200 m registren gruixos
de 120 a 160 cm.  La neu vella s’ha encrostat fortament. En obagues mitges i altes, la neu recent i ventada
reposa damunt d’una na i discontínua capa de pols reciclada que avui y els propers dies pot actuar de capa
feble més preocupant.

Meteo

La nevada d’aquesta nit hauria de retirar-se aquest matí i deixar el cel quasi serè amb
temperatures hivernals, vent de sud encara moderat a cotes altes i atmosfera
inestable que al nal del dia pot donar algun nou oc de neu. Demà divendres es
llevarà amb núvols alts però el cel taparà ràpidament i a partir de migdia començarà a
afectar-nos el plat fort d’aquest episodi: una llevantada amb nevada abundant i cota
una mica més alta.
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