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Increment al llarg del dia del perill d’allaus en vessants assolellats. a partir de migdia es reactivarà l’activitat d’allaus
naturals en vessants de fort pendent que encara no hagin purgat. Es manté la possibilitat que la sobrecàrrega d’una
persona pot desencadenar plaques en terreny molt específic per damunt dels 2200 m.

Neu humida i lliscaments

Cota Orientació Mida

Molt alta

Alta

Mitja

Baixa

Probabilitat

Els successius cicles de fusió-regel afavoreixen l’estabilitat de la neu en els
vessants solans, i fa que a mesura que avancin els dies sigui més difícil el
desencadenament d’allaus. Però encara queda força neu que potencialment
pot donar a allaus: aquests poden ser de sortida puntual sota punts foscos, i
lliscaments (plaques de fons) en terreny herbós. Les allaus es produiran en
terreny fortament inclinat, que encara no s’hagi purgat.

Mantenim l’ATENCIÓ a cotes altes i assolellades: la probabilitat és cada dia
menor però encara és possible el desencadenament tant natural com
accidental de plaques, que poden implicar tota la neu fins la crosta “sahariana”,
amb amples propagacions i ser molt destructives.

A partir de març, les orientacions est i oest ja es comporten més com a solanes
que com a obagues. Planifiqueu la sortida en funció de la incidència del sol en
les diferents orientacions. Vigileu la transformació de la neu al llarg del matí i
indicis com caiguda de boles, petites purgues i/o activitat d’allaus fresques en
vessants similars. A partir de migdia eviteu el tipus de terreny aquí esmentat.

Neu ventada

Cota Orientació Mida

Molt alta

Alta

Mitja

Baixa

Probabilitat

Les plaques de neu ventada s’han anat estabilitzant favorablement. Però encara
és possible desencadenar accidentalment una placa, especialment per damunt
dels 2200 m, en terreny molt específic: vessants obacs protegits amb menor
acumulació de neu ventada, pendent superior als 35º, forma convexa, sense
suports. L es allaus difícilment podrien enterrar-nos en terreny obert però sí
provocar conseqüències més greus en terreny trampa.

Apreciar els indicis d’acumulació per vent és clau. Les zones on la placa és
més prima són les més favorables al desencadenament. Realitzar un test del
vessant o un ski-cut en un vessant més petit de baixes conseqüències, us pot
resultar molt útil abans d’entrar en un vessant més compromès.

Estat de la neu
Tot i que els gruixos estan minvant amb la bonança d’aquests dies, encara són excedentaris per l’època (a les nostres estacions a 2200 m de 220 a 340 cm). La cota de
neu esquiable se situa a 1400 m en obagues i 1600 m en solanes. En vessants solans, se succeeixen els cicles de fusió-regel, amb bona neu “cremeta” si l’enganxem
al punt. En obagues mitges i altes la neu es conserva seca, ventada i compactada en zones exposades, i pols en zones arrecerades.

L’estructura de la neu és tant superficialment com internament molt variable en funció de la cota i orientació. La capa de neu més preocupant actualment és el nivell de
neu sucre just per damunt la crosta marró (bruta de la pols sahariana).  Aquesta capa feble ha donat lloc a plaques naturals de mida destructiva durant la nevada d’inicis
de setmana i també els primers dies d’anticicló. Aquests darrers dies ja no ha mostrat activitat d’allaus, però cal seguir-hi desconfiant sobretot a cotes altes solanes,
terreny fortament inclinat i zones amb acumulacions menys gruixudes.

Previsió meteorològica 24 y 48h.
Situació plenament anticiclònica, amb domini de les altes pressions, cels blaus, insolació important i molt contrast de les temperatures nocturnes i diürnes. Avui ja no
s’ha establert inversió tèrmica, doncs des d’aquesta nit estem a sotavent del vent del sud-est, una mica més humit. Avui diumenge la isozero es mantindrà a 2800 m.
Demà dilluns, el vent tornarà a bufar fluix de nord, les temperatures màximes no seran tant altes, amb la isozero a 2600 m

 Emès el  9/3/2014 a les 8:00  Vàlid per al 9/3/2014 i 10/3/2014

SIMPLE   DESAFIANT   COMPLEX

Classificació del terreny

Recomanació 24h. Perill 24h. Perill 24h.

MODERAT

Incertesa

Perill 48h.

MODERAT

Tendència
72h.

Augment

Lleu Augment

Estacionari

Lleu disminució

Disminució

certesa en la predicció meteo i bones dades de camp

Butlletí Perill Allaus
G

ra
u

 d
e

 p
e

ri
ll

http://lauegi.conselharan.org/?page_id=7226&lang=ca
http://lauegi.conselharan.org/?page_id=7226&lang=ca


9/3/2014 lauegi.conselharan.org/?boletines=butlleti-perill-allaus-118&lang=ca&print=print

http://lauegi.conselharan.org/?boletines=butlleti-perill-allaus-118&lang=ca&print=print 2/2

Predictor:
Montse Bacardit

Patrocinen:


