
Butlletí Perill d’Allaus
Emès 9/4/2019 a les 08:00 
Vàlid 9 y 10/4/2019

Perill 24h. Distribució 24h. Problemes 24h. Perill 48h.

El cel tapat farà que la neu es mantingui humida durant tot el dia i que puguin continuar purgant-se els vessants més drets que encara ho hagin fet. D’altra
banda, en obagues altes encara podríem trobar alguna placa de neu nova. Cal circular allunyant-nos de terreny dret valorant contínuament el gruix de  neu
humida mobilitzable.  La baixa visibilitat no ens serà un bon aliat.

Neu humida 
Orientació Cota Mida Probabilitat

El cel tapat fa impossible el regel super�cial i ja des de primera hora del matí poden caure allaus de neu humida tant naturals en pendents molt drets com
accidentals. En terreny trampa podria mobilitzar-se prou neu per enterrar-nos completament. Controlem doncs el terreny tant per sobre com per sota nostre
valorant contínuament les conseqüències d’una caiguda i tenint en compte que aquesta neu pesada ens di�cultarà força el moviment. El veure caure boles de
forma espontània pot ésser el preludi de la caiguda d’allaus de majors dimensions.

Neu recent 
Orientació Cota Mida Probabilitat

A cotes molt altes i al límit sud de l’Aran es mantenen plaques noves cada cop més restringides a vessants obacs que encara podríem trencar al nostre pas i
podrien arribar a enterrar-nos en terreny obert. No baixem la guàrdia quan trobem aquesta neu de millor qualitat especialment en terreny complex i exposat.

Estat de la neu

En els darrers 5 dies s’han acumulat entre 20 i 40 cm de neu recent per sobre dels 2000 m amb els gruixos més
importants al límit sud de l’Aran. Aquesta neu nova només la trobarem seca a cotes altes i obagues mentre que a la
resta s’ha humitejat força o directament ha desaparescut a les cotes més baixes i solanes. L’activitat amb garanties és
possible a partir dels 1600 m en obagues i 2000 m en solanes. El mantell previ a les nevades es manté dur però
també humit a gairebé tot arreu.  Internament les capes febles antigues estan ben estabilitzades per aquest mantell
intermig.

Meteo

El cielo cubierto hará que la nieve se mantenga húmeda durante todo el día y que puedan
continuar purgando a las vertientes más empinadas  que aún lo hayan hecho. Por otra parte,
en umbrías altas aún podríamos encontrar alguna placa de nieve nueva. Hay que circular
alejándonos de terreno muy inclinado valorando continuamente el espesor de nieve húmeda
movilizable. La baja visibilidad no nos será un buen aliado.

24h. 48h.
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