
27/3/2017 Centre de prediccion de lauegi dera Val d'Aran  Neu ventada i neu humida

http://lauegi.conselharan.org/boletines/nieveventeadaynievehumeda14/?lang=ca 1/1

Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 27/03/2017 a les 08:00 
Vàlid pel 27 i 28/03/2017

Perill 24h. Distribució Situació Perill 48h.

Havent entrat ja dins la primavera astronòmica i amb horari o cial d’estiu les nevades de la setmana passada han passat ràpidament a la història.
Ahir la neu recent seca va transformar ràpidament ns a cotes altes però també va afavorir a l’estabilització de la majoria de les plaques exceptuant
els indrets més alts i obacs. Avui amb el pas d’un darrer front poden formar-se noves acumulacions i el temps humit encara farà més acusada la
primavera meteorològica i nivològica.

Neu ventada
Orientació Cota Mida Probabilitat

Amb les temperatures suaus d’ahir les plaques formades durant la darrera nevada s’han estabilitzat majoritàriament però encara poden romandre
actives en els sotavents del vent de sud més alts i obacs de les nostres muntanyes. Amb la nevada prevista per avui, en aquests mateixos indrets,
poden formar-se noves acumulacions, més petites però més fràgils i per tant més fàcils de desencadenar. La neu que caigui, sobretot prop del límit
sud, a la vegada di cultarà l’apreciació de les plaques antigues i la visibilitat serà reduïda.

Neu humida
Orientació Cota Mida Probabilitat

Amb la pujada de la temperatura i la insolació d’ahir va produir-se activitat natural i accidental de petites allaus humides de sortida puntual en
terreny de forta inclinació sobretot de cotes baixes. Avui aquesta activitat pot pujar a cotes mitges. Amb la neu humitejada en superfície i terreny
molt dret és fàcil provocar-les nosaltres mateixos. Evitem exposar-nos en zones favorables a purgar i si esquiem amb neu humida que pugui purgar,
vigilem les trampes del terreny on una petita allau ens pugui fer més mal del previst.

Estat de la neu

La neu al fons de vall continua fonent-se a marxes forçades i per lliscar amb base prèvia cal pujar als 1500 m
en obagues i els 2000 m en solanes. Les estacions a 2200 m registren de 100 a 170 cm. Amb el temps suau
d’ahir la neu recent s’ha humitejat ns a cotes altes i en totes les orientacions. Per trobar neu seca on la
humitat no hagi penetrat, cal remuntar ns a cotes ben altes i obagues. En aquests indrets encara poden
romandre plaques encara no estabilitzades i la nevada prevista per avui pot formar-ne de noves.

Meteo

Tot i les altes pressions en superfície avui dilluns creuarà del sud-oest al nord-est una
línia d’inestabilitat que mantindrà el cel força tapat i precipitant, sobretot prop del
límit sud on poden acumular-se 10-15 mm amb cota de neu a 1800 m però amb neu
humida ns a cotes altes. Vent de sud moderat amb ratxes fortes. A partir de dimarts i
gran part de la setmana el temps serà més estable, assolellat, amb temperatures
primaverals.
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