
Per avui encara és possible que la sobrecàrrega d’una persona pugui desencadenar allaus de placa en una diversitat
de cotes i orientacions. Aquestes allaus només seran de mida suficient per enterrar-la en llocs molt favorables a
l’acumulació de neu pel vent de l’oest (sota colls i carenes, en comes, etc) o bé en combinació amb elements del
terreny que afavoreixin que els dipòsits de les allaus siguin especialment profunds (barrancs, canvis abruptes de
pendent…). A més, per sota dels 2200-2300 m esperem allaus espontànies de neu humida, tant superficials com de
fons (lliscaments).

Neu ventada

Cota Orientació Mida

Molt alta

Alta

Mitja

Baixa

Probabilitat

Els 15-20 cm caiguts abans d’ahir han estat molt treballats pel vent a les zones
exposades, formant acumulacions de fins a 40 cm en llocs molt favorables i
deixant les antigues crostes al descobert a les zones exposades. Tant

l’increment del vent al llarg de la nevada com la pujada de temperatures han
afavorit que quedin enterrades capes de neu més flonja que faciliten el
desencadenament.

Atenció als llocs on veieu que el vent ha acumulat neu nova, doncs en pendents
de més de 35º aquesta es manté encara fràgil i en llocs molt favorables i
trampes del terreny pot haver-hi prou neu per enterrar-vos.

Neu humida i lliscaments

Cota Orientació Mida

Molt alta

Alta

Mitja

Baixa

Probabilitat

L’elevada humitat i les temperatures suaus poden inestabilitzar la neu per sota
dels 2200-2300 m i provocar la caiguda d’allaus de neu humida, superficials i
de fons (lliscaments). A cotes baixes la quantitat de neu disponible és molt
poca, però al voltant dels 2000 m hi ha una mica més de neu i les allaus poden
tenir mida més significativa. Tot i això, difícilment podran tapar a una persona si

no és en combinació amb una trampa del terreny.

Estat de la neu
Amb els 15-20 cm caiguts, en vessants obacs per sobre dels 2000 m tenim uns 100-120 cm de neu, el que representa una mica més que la mitjana per l’època. Es

poden calçar esquís cap als 1500-1600 en vessants obacs, 1800-1900 a les solanes de poc pendent, doncs les més dretes estan molt mancades de neu degut a
l’activitat d’allaus de lliscament.

La neu nova, en procés d’humitejar-se, es situa per sobre de crostes de regel en totes les cotes i orientacions.

Previsió meteorològica 24 y 48h.
El temps de l’oest mantindrà avui el cel cobert, però no esperem precipitacions significatives. Les temperatures aniran davallant al llarg del dia, fins portar la isozero dels
2000 m on es troba ara cap als 1400-1500. El vent serà moderat del sud-oest.

Demà sembla que podríem tenir una jornada molt més assolellada, amb vent feble del sud i temperatures estables.

 Emès el 16/01/2014 a les 8:00  Vàlid per al 16/01/2014 i 17/01/2014

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

Confiança en les dades de neu i la previsió meteorològica.

Butlletí perilll d'allaus
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http://lauegi.conselharan.org/?page_id=7226&lang=ca
http://lauegi.conselharan.org/?page_id=7226&lang=ca

