
A partir de migdia pot haver activitat d’allaus de neu humida en vessants amb pendent fort. També poden caure
lliscaments a totes les orientacions en terreny favorable que encara no s’hagi purgat.

Neu humida i lliscaments

Cota Orientació Mida

Molt alta

Alta

Mitja

Baixa

Probabilitat

Hi ha encara molts vessants drets poc purgat on la neu es transforma a partir
de migdia i caure allaus de neu humida. Els vessants de més de 40 graus

assolellats són els més favorables. En vessants drets poc rugosos s’hi poden
continuar produint lliscaments. La quantitat de neu implicada en aquestes
allaus pot ser suficient per tapar a una persona en terreny obert.

Eviteu les orientacions solanes a partir de migdia que tinguin forta inclinació o
amb trampes del terreny. Indicis com una traça profunda o la caiguda superficial

de boles, ens pot alertar d’aquest tipus d’activitat. Pensem que la  neu humida
és molt densa i poca quantitat és suficient per a provocar-nos danys.  Observar
esquerdes és un símptoma clar d’aquestes zones favorables als lliscaments.

Estat de la neu
La innivació és prou bona i fa que a les obagues puguem començar a lliscar a partir dels 1400-1500 m i als 1800-1900 m a les solanes. Els gruixos es mantenen encara

per sobre de la mitjana i es troben al voltant dels 100 cm a 2200 m.

A cotes baixes el regel nocturn és molt feble. A cotes mitges i altes, aquest regel superficial desapareix  a partir de mig matí als vessants assolellats i es manté a les
obagues. Internament la neu es manté humida fins al terra en orientacions sud.

Previsió meteorològica 24 y 48h.
Continua la situació de vent de sud i sud-oest. Avui el cel es mantindrà serè i s’anirà cobrint al llarg de la tarda per núvols alts i mitjans, que es mantindran durant demà
dissabte. Les temperatures encara altes tendiran a baixar progressivament, fet que es notarà més de cara al cap de setmana. La isozero baixarà dels 2700 m d’avui als
2200 m previstos per demà al vespre.

Predictor: Jordi Gavaldà

Patrocinen:

 Emès el 10/01/2014 a les 8:00  Vàlid per al 10/01/2014 i 11/01/2014

SIMPLE   DESAFIANT   COMPLEX

Classificació del terreny

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

MODERAT

Incertesa

Perill 48h.

FEBLE

Tendència
72h.

Augment

Lleu Augment

Estacionari

Lleu disminució

Disminució

Bona confiança en les dades

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

