
Situació molt desfavorable de neu recent i neu ventada. El mantell de neu es troba molt inestable i el perill d’allaus és
generalitzat. A mesura que vagi nevant, ventant i pujant la temperatura, esperem un cicle important d’allaus naturals
que poden atènyer dimensions destructives, afectant tot el vessant i arribant a fons de vall. Extremeu molt les
precaucions, avui ni demà són dies per a fer activitat en terreny d’allaus.

Neu recent i neu ventada

Cota Orientació Mida

Molt alta

Alta

Mitja

Baixa

Probabilitat

La nevada, que serà abundant i intensa, caurà a sobre de més de 40 cm neu
recent poc transformada caiguda els darrers dies. A més, la nevada es produirà
amb dos factors agreujants: el vent del nord-oest, que bufarà fort i molt fort a
partir d’avui el vespre i tot el dissabte; i la pujada de la temperatura, fent que la
cota de neu acabi situant-se a 2000 m avui a la nit i durant tot el dissabte. Això
vol dir una “nevada inversa”: neu més densa i humida caurà damunt de neu
més seca i lleugera, donant lloc a una situació molt desfavorable i inestable.

Esperem que es produeixin nombroses allaus naturals de neu recent (tant de
sortida puntual com de placa) en terreny suficientment inclinat, implicant molta
neu i que poden ser de dimensions destructives (poden enterrar un cotxe o un
grup d’arbres, o fins i tot un camió o una petita part de bosc), afectant tot el
vessant i arribant al fons de vall.

La probabilitat de desencadenar accidentalment una allau és també molt
elevada, amb capacitat de provocar allaus que poden enterrar un grup sencer.

Durant la tempesta, extremeu molt les precaucions: limiteu-vos en terreny
boscós molt protegit i vigileu amb les zones d’arribada d’allaus poc freqüents.
La visibilitat serà molt reduïda.

Estat de la neu
La distribució i els gruixos de neu estan augmentant ràpidament. Avui la neu arriba fins al fons de vall, però la base contínua de neu vella se situa a 1300 m en obagues i
a 1600-1800 m en solanes en funció de la rugositat del terreny.

La neu nova està caient damunt de 40-50 cm de neu recent poc transformada caiguda durant la darrera setmana. Aquesta neu no ha tingut temps d’estabilitzar-se i
presenta diversos nivells de neu més incohesiva i feble. Per sota la crosta de pluja de Reis, el mantell no presenta nivells febles persistents actius i es troba en general
compacte i estable.

Previsió meteorològica 24 y 48h.
Ens trobem de ple en una situació de flux d’aire humit del nord-oest i que sembla que persistirà força dies.

Avui divendres la nevada serà molt abundant i intensa. Esperem acumulacions superiors als 70 cm per damunt dels 2000 m i més d’un metre a cotes altes. A més, hi ha
dos factors que agreugen més la situació: 1)el vent del nord-oest, que bufarà fort a partir d’avui a la tarda i durant tot l’episodi fins diumenge. Aquest vent pot ser molt fort a
les crestes i cims del límit est i sud; 2) L’augment de la temperatura durant la nevada: si ara neva fins al fons de la vall, avui al final del dia la cota remuntarà fins a 2000
m, amb neu humida fins a 2200-2300 m.

Demà dissabte poden acumular-se 40 cm més de neu, amb cota de neu mantenint-se al voltant dels 2000 m i el vent que seguirà bufant fort i molt fort del nord-oest. 
Diumenge curta treva anticiclònica, podria sortir el sol però encara amb la temperatura força alta.

Predictor:
Montse Bacardit

Patrocinen:

 Emès el 24/01/2014 a les 8:00  Vàlid per al 24/01/2014 i 24/01/2014

SIMPLE   DESAFIANT   COMPLEX

Classificació del terreny

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

FORT

Incertesa

Perill 48h.

FORT

Tendència
72h.

Augment

Lleu Augment

Estacionari

Lleu disminució

Disminució

Confiança en les dades de neu i la previsió meteorològica.

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

