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Butlletí Perill d’Allaus
Emès el 30/11/2017 a les 08:00 
Vàlid per 30 i 31/11/2017

Perill 24h. Distribució Problema Perill 48h.

A l’espera de la nevada més important prevista per demà, mantenim l’atenció en les petites noves acumulacions de neu ventada que s’hagin format
en les darreres hores. Continuem en els límits del 1-Feble però destaquem aquestes cotes i orientacions on ja poden haver-hi petites inestabilitats.
A partir de demà el grau de perill ja pot 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, hem 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 són
encara insu cients per tapar una persona però seran sensibles i fàcils de desencadenar. 
D’altra banda, el sol pot causar el desencadenament natural de purgues molt petites a sota de punts foscos i terreny molt dret.

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. Als sectors sud de la vall el gruix és encara insu cient. 
La neu recent caiguda les darreres hores reposa 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 di cultarà el lligam de la neu nova i les noves plaques que es formaran amb les nevades previstes. 
En indrets exposats al vent es disposa damunt directament de la crosta dura o en solanes dretes d’una crosta
rugosa de fusió-regel.

Meteo

Avui les altes pressions ens abracen unes hores donant treva de sol i núvols, i sense
precipitacions. El vent del NW bufa moderat amb cops forts als límits S i E i les
temperatures són de rigorós hivern. Encara seran més negatives demà quan arribi la
massa d’aire siberiana. Aquest fred acompanyat de noves línies d’inestabilitat que
creuaran de nord a sud els Pirineus faran reactivar la nevada amb quantitats que
podrien superar els 30 cm ja el dissabte matí.

24h. 48h.

Predictora: Montse Bacardit


