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Butlletí Perill d’Allaus
Emès el 29/11/2017 a les 08:00 
Vàlid per 29 i 30/11/2017

Perill 24h. Distribució Problema Perill 48h.

Les petites nevades successives previstes, amb vent del NW i una superfície prèvia a la nevada relativament preocupant  haurem de vigilar les noves
plaques de neu ventada que es puguin formar al llarg d’avui. Encara ens mantenim dins els límits 1-Feble però el grau de perill incrementarà
progressivament en les properes 24-48h i podria assolir el 2-Moderat.

Neu ventada
Orientació Cota Mida Probabilitat

Fins que el gruix de neu recent no sigui signi catiu per causar un problema més general, haurem de vigilar les possibles noves acumulacions de
vent del NW en elements del terreny típicament més favorables del quadrant  E especialment (sotavents prop de colls i carenes, canals,…) .
Aquestes encara no tindran una mida su cient per tapar una persona però si es formen seran sensibles i fàcils de desencadenar.

Estat de la neu

Fins que no nevi signi cativament, el mantell és escàs, amb gruix i continuïtat su cient per lliscar només a
partir de 2000 m en solanes i 1600 m  en obagues. En els sectors sud de la vall el gruix és encara insu cient. 
La neu recent que comença a caure ho fa a damunt d’una superfície variable: la que més ens preocupa és en
obagues i sotavents protegits: una capa na de neu facetada a damunt de la crosta de pluja de mitjans de
novembre que di cultarà el lligam amb la neu nova i les noves plaques. 
En indrets exposats al vent cau damunt directament de la crosta dura o en solanes dretes d’una crosta rugosa
de fusió-regel que avui ja no transformarà.

Meteo

L’anticicló s’ha retirat per uns dies i aquesta matinada ens creua el primer front que
està deixant els primers cm de neu nova al fons de vall. Al seu darrere està entrant la
massa d’aire freda polar que farà baixar les temperatures ns a divendres. La humitat
d’aquesta massa d’aire mantindrà la nevada feble avui amb ullades de sol. Demà la
nevada s’aturarà, i tindrem més estones de sol. El vent del NW i N es reforçarà
progressivament bufant moderats amb cops forts als límits E i S de la vall i cotes més
altes.

24h. 48h.

Predictora: Montse Bacardit


