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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.

Primer dia de sol! Avui la Vall d’Aran es desperta amb les seves millor gales, però atenció: s’han format nombroses plaques inestables de neu
ventada i neu recent, susceptibles de desencadenar-se si fem una decisió equivocada de terreny. A més, la tornada del sol també provocarà
nombroses allaus naturals de sortida puntual en terreny extrem i assolellat. Avui és essencial una avaluació acurada del mantell de neu i una presa
de decisions conservadora, aplicant rigorosament els bons hàbits de circulació.

Neu ventada
Orientació Cota Mida Probabilitat

En tot l’episodi el vent del NW i N ha treballat de manera molt efectiva, transportant neu en sotavents i zones d’acumulació per damunt del límit del
bosc en un ampli ventall d’orientacions. Les plaques són prou gruixudes per enterrar a una o localment diverses persones. A més de l’elevat perill
accidental, el sol també pot contribuir al desencadenament natural de placa. Evitem les acumulacions de neu ventada acabades de formar,
especialment sota colls, carenes, parts altes de canals,… i atenció amb els canvis d’orientació, convexitats.

Neu recent
Orientació Cota Mida Probabilitat

Amb 50-60 cm de neu recent acumulada, el vent donant certa cohesió i la superfície prèvia a la nevada desfavorable, s’han format nombroses
plaques toves difícils de detectar sobretot en cotes mitges per sota els efectes més clars del vent. Aquestes necessiten terreny favorable al
desencadenament però en cas de fer-ho poden implicar tota la neu ns la crosta de pluja de novembre. Eviteu esquiar terreny, gran i dret, vessants
convexos, i sigueu vigilants amb les trampes del terreny. A més, el sol escalfarà per primer cop la neu freda i seca i en terreny extrem des de sota
punts foscos pot causar múltiples sortides puntuals amb llarg recorregut.

Estat de la neu

La neu és present i contínua des del fons de vall, amb 30-40 cm de neu recent sense base prèvia. Les
estacions a 2200 m registren gruixos de 55-75cm. La neu recent és molt freda, lleugera i el vent allà on ha
treballat l’ha redistribuit de manera molt efectiva, formant nivells febles intercalats dins 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,
perillosa i persistents que determinarà l’evolució de l’estabilitat de les plaques els propers dies.

Meteo

Ahir la nevada va anar remetent i aquesta nit ha quedat serena. El vent del N està
desaccelerant, però avui encara bufarà entre uix i moderat. El dia es lleva fred i
radiant, sense núvols. A la tarda es taparà ràpidament i al nal del dia pot caure algun

oc de neu. Demà dilluns començarà encara amb algun núvol però de seguida
quedarà serè i la jornada serà assolellada, temperatures en recuperació progressiva i
el vent del N bufant molt uix.

24h. 48h.
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Predictora: Montse Bacardit
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