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Butlletí Perill d’Allaus
Emès el 28/11/2017 a les 08:00 
Vàlid per 28 i 29/11/2017

Perill 24h. Distribució Problema Perill 48h.

A l’espera de l’arribada de nous fronts i sobretot de la primera massa d’aire gèlida de l’hivern, avui tindrem una jornada anticiclònica, amb un
mantell de neu encara primerenc i estable però su cient i força bo per esquiar si busquem terreny poc rugós i protegit del vent del nord. A partir de
demà, amb la primera nevadeta prevista amb vent, haurem de vigilar les noves acumulacions de neu ventada.

Favorable
Orientació Cota Mida Probabilitat

En cotes altes i mitges, les petites noves acumulacions de neu ventada formades el cap de setmana es troben majoritàriament ben lligades amb la
crosta vella i el mantell de neu és en general estable i poc probable de causar allaus. 
En cotes baixes i en totes les cotes prop del límit sud on el terreny és rugós, el mantell és absent o insu cient per produir allaus.

Estat de la neu

El mantell és encara escàs i primerenc, amb gruix i continuïtat su cient per lliscar a partir dels 2000 m en
solanes i els 1600 m  en obagues. Les estacions a 2200 m registren 20-30 cm, però el gruix de neu és encara
insu cient en terreny rocós i irregular. 
El mantell es troba super cialment encrostat. La crosta és més dura i relliscosa al nord de l’Aran i indrets
exposats als efectes del vent, i més prima i que es trenca cap al sud de l’Aran i llocs obacs protegits. Les
petites acumulacions de neu pols/ventada que trobem en sotavents est són la millor opció per esquiar. Els
vessants sud de forta inclinació avui encara transformaran a neu primavera.

Meteo

Avui dimarts matí encara serà assolellat i agradable, amb vent uix de N. A la tarda
començaran a entrar núvols i la propera matinada ja poden caure els primers ocs de
neu. Dimecres creuarà un primer front atlàntic, amb 5-10 cm de neu nova, que obrirà
les portes a l’entrada d’una massa d’aire molt freda d’origen polar. Les temperatures
assoliran valors gèlids a totes les cotes i el vent del N bufarà moderat a cotes altes i
prop dels límits amb el vessant S.

24h. 48h.

Predictora: Montse Bacardit


