
Amb la nevada d’avui es formaran noves plaques inestables de neu recent i neu ventada a damunt de les grosses
acumulacions del passat divendres i dissabte encara no ben estabilitzades. En cas de provocar una allau, pot
mobilitzar-se prou neu per enterrar un grup sencer. Amb el descens de la temperatura, la reduïda insolació i el fet
que la majoria de vessants ja han purgat, l’activitat natural d’allaus humides és ja molt residual i isolada.

Neu recent i neu ventada

Cota Orientació Mida
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Mitja

Baixa

Probabilitat

La nevada pot acumular més de 30 cm de neu recent fins demà matí a cotes
mitges i altes i formar noves acumulacions de neu ventada, especialment en

orientacions des del nord-est fins al sud-oest. Per sota els 2200 m, aquesta
neu recent i neu ventada reposarà a damunt de la crosta de la pluja de dissabte,
oferint un pla de lliscament molt efectiu al desencadenament accidental i amb
capacitat d’enterrar una persona. A cotes altes, aquesta neu s’acumularà a

damunt de les grosses plaques formades amb la nevada de divendres i
dissabte, encara no ben estabilitzades. En cas de provocar una allau que
impliqui les dues nevades, pot atènyer unes dimensions amb capacitat
d’enterrar un grup sencer.

Estigueu atents als típics indicis d’inestabilitat: esquerdes que propagues,

profunditat de traça variable, wumpfs, activitat d’allaus! I escolliu amb cura el
terreny on fer la vostra traça: eviteu els vessants favorables a les plaques de
vent: sota colls i carenes, comes o canals, i en general convexitats i vessants
sense suports de més de 35º. Compte amb les trampes de terreny on una allau

pot tenir greus conseqüències.

Estat de la neu
La distribució i els gruixos de neu han augmentat molt en el darrer episodi i seguiran millorant durant la setmana. Però seguim sense una base ferma fins al fons de vall.
La base contínua de neu vella se situa a 1400 m en obagues i a 1600-1800 m en solanes en funció de la rugositat del terreny. Els gruixos a 2200 m són superiors a la

mitjana per l’època, de 120 a 220 cm.

Per sota els 2200 m, s’ha format una nova crosta de pluja molt dura i amb la superfície plena de solcs. Per sota la crosta, la neu humida s’anirà progressivament
regelant i endurint. Per damunt dels 2200 m, existeixen acumulacions molt importants que a les cotes més altes i especialment obagues no han pogut estabilitzar-se.

La neu nova que esperem per avui i els propers dies serà molt freda i lleugera, i millorarà considerablement la qualitat de l’esquí. Però amb el vent de nord-oest i les
baixes temperatures serà molt fàcilment transportable. A més, caldrà fer seguiment del lligam d’aquesta neu nova amb la crosta de pluja a cotes mitges i les grosses
acumulacions a cotes altes.

Previsió meteorològica 24 y 48h.
Des d’aquesta matinada, està creuant un front fred que ja deixat 4-8 cm per damunt dels 2000 m. La cota de neu ja està baixant fins al fons de la vall. Poden acumular-se
més de 30 cm de neu nova fins demà matí, amb vent del nord-oest moderat, amb cops forts a les crestes i cims més exposat i alts. Dimarts matí pot obrir-se alguna
clariana però a partir de migdia el cel estarà força tapat, amb alguna precipitació feble. Dimecres i dijous continuarà el flux humit de nord-oest amb temperatures de ple
hivern.

Predictor:
Montse Bacardit

Patrocinen:

 Emès el 27/01/2014 a les 8:00  Vàlid per al 27/01/2014 i 28/01/2014

SIMPLE   DESAFIANT   COMPLEX

Classificació del terreny

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

MARCAT

Incertesa

Perill 48h.

MARCAT

Tendència
72h.

Augment

Lleu Augment

Estacionari

Lleu disminució

Disminució

Poques dades de neu a cotes altes.

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

