
Butlletí Perill d’Allaus
Emès 13/4/2019 a les 08:00 
Vàlid 13 y 14/4/2019

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

Dia amb marcada estabilitat atmosfèrica, però amb plaques de neu recent que es mantenen encara fràgils a les obagues altes. D’altra banda, La forta insolació
ja des de primera hora del matí que el problema de neu humida vagi en augment al llarg del dia. Evitem doncs les obagues més exposades amb clar
símptomes de neu placada i plani�quem les sortides tenint en compte el progressiu escalfament de la neu per l’efecte del sol.

Neu recent 
Orientació Cota Mida Probabilitat

A cotes altes i especialment al límit sud de l’Aran trobarem acumulacions de neu nova afectades pel vent que encara mantindran fràgils i inestables. En
vessants drets propers als cims podem desencadenar fàcilment plaques amb capacitat d’enterrar-nos en terreny obert. Extremem les precaucions en l’elecció
de l’itinerari evitant vessants molt inclinats, convexitats i trampes del terreny.

Neu humida 
Orientació Cota Mida Probabilitat

L’augment de la insolació farà que els vessants més drets i solans s’escal�n ràpidament i es produeixi activitat natural d’allaus de neu humida super�cial però
amb capacitat d’enterrar-nos en terreny favorable com zones canalitzades. Cal plani�car les sortides evitant els vessants assolellats a partir de migdia.

Estat de la neu

Podrem lliscar per sobre dels 1500 m en obagues i 2000 en solanes amb gruixos que a 2200 m poden superar els 80-
100 cm. En superfície trobarem, per damunt dels 2000 m entre 20 i 30 cm de neu freda i seca afectada pel vent a
cotes altes, sobretot del límit sud. En solanes la neu s’humitejarà ràpidament al llarg del dia. Aquesta neu nova es
disposa sobre nivells endurits que mantenen aïllades les capes de baixa cohesió existents.

Meteo

Dia estable amb cel blau i alguns núvols prims. Les temperatures seran suaus a migdia amb
iso 0 als 2200 m. 
Demà diumenge augmentaran els núvols a partir de migdia amb alguna feble precipitació a
mitja tarda. La cota de neu pujarà dels 2200 als 2500 m al �nal del dia i el vent bufarà de
l’oest �uix.

24h. 48h.
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