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Butlletí Perill d’Allaus
Emès el 02/11/2017 a les 08:00 
Vàlid per 02 i 03/12/2017

Perill 24h. Distribució Problema Perill 48h.

Seguim dins la mateixa situació de neu ventada i neu recent però amb 30 cm més de neu recent acumulada respecte ahir i el vent del N molt
efectiu treballant el conjunt de neu recent, agreujant l’estabilitat i el perill d’allaus. Es recomana fer eleccions conservatives de terreny i activitat, i
per sota del límit del bosc on estarem protegits del vent y la sensació acusada de fred

Neu ventada
Orientació Cota Mida Probabilitat

En tot l’episodi el vent del NW i N està treballant de manera molt efectiva la neu recent, transportant-la en sotavents i zones d’acumulació. Seguim
registrant indicis com esquerdes amb propagació, i els primers desencadenaments accidentals de petites dimensions. Les plaques de vent s’han fet
prou gruixudes i especialment prop del límit E de l’Aran, ja poden ser de mida su cient per enterrar una persona. Avui el vent bufarà amb més força
i serà més efectiu a tota la vall, estenent el problema a tot arreu per damunt del límit del bosc. A més de l’elevat perill accidental, també poden
desencadenar-se de forma natural.

Neu recent
Orientació Cota Mida Probabilitat

Amb més de 40 cm de neu recent acumulada, el vent donant cohesió i una superfície prèvia a la nevada desfavorable, s’han format nombroses
plaques toves i fàcils de desencadenar, sobretot en cotes mitges per sota dels efectes més clars del vent. Aquestes en cas de desencadenar-se poden
implicar tota la neu ns la crosta de pluja de novembre. Durant els moments de més intensitat de nevada i de vent, també poden haver-hi allaus
naturals de sortida puntual de neu recent seca.

Estat de la neu

Amb la nevada actual, la neu és present i contínua des del fons de vall encara que sense base prèvia. Previ
això, el mantell només era continu a partir de 2000 m en solanes i 1600 m en obagues. La neu recent és molt
freda, lleugera i el vent l’està transportant i redistribuint de manera molt efectiva, formant nivells febles
intercalats amb les noves acumulacions. Tota aquesta nevada en un ampli ventall de cotes i orientacions
reposa a damunt d’una capa de neu sucre i aquesta damunt la crosta de pluja. Aquesta és una combinació
potencialment inestable i perillosa.

Meteo

Avui seguim sota els efectes de la situació de N que mantindrà el cel tapat i la nevada
ns a la tarda, el vent bufant en general moderat amb cops forts, i torb prop dels cims

i els límits E i S. Les temperatures es mantenen amb valors gèlids i poden assolir les
mínimes més baixes la propera nit quan el cel quedi serè. Demà diumenge matí es
preveu un dia radiant, amb temperatures encara negatives però ja no tant baixes i
vent moderat. A la tarda el cel tornarà a quedar tapat pel pas d’un front poc actiu
relativament més càlid.

24h. 48h.
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Predictora: Montse Bacardit
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