
Les plaques formades el passat pont ja només poden ser desencadenades en llocs molt favorables de cotes altes.
Sobre aquestes hi ha una nova generació de plaques de vent formades la nit passada, molt petites i aïllades però
més fràgils. A cotes baixes i vessants assolellats, el principal problema a partir de la tarda poden ser les allaus de
neu humida i els lliscaments.

Neu ventada

Orientació Cota Mida

Molt alta

Alta

Mitja

Baixa

Probabilitat

Els 5-10 cm caiguts la passada nit han estat mobilitzats pel vent i poden haver
format petites plaques en llocs molt favorables a l’acumulació, sota colls i
carenes, en comes, etc.  Difícilment tindran mida suficient per enterrar una
persona en terreny obert.

Les plaques antigues en general estan ben estabilitzades, però es manté la
possiblitat que en cotes altes i llocs molt favorables al desencadenament (molt
drets, convexes, sense suports…) la sobrecàrrega d’una persona encara pugui
desencadenar una placa, que en aquest cas seria molt més gran i destructiva.

Vigileu a cotes altes amb terreny trampa i en vessants molt drets a sotavent del
NW.

Neu humida i Lliscaments

Orientació Cota Mida

Molt alta

Alta

Mitja

Baixa

Probabilitat

Per sota dels 2000 m la neu es troba humitejada per les temperatures altes i
els plugims de la passada nit. La temperatura ha baixat suaument aquesta
matinada, però remuntarà de nou amb força a la tarda, amb forta insolació, el
que pot produir desencadenaments de petites allaus de neu humida, tant de
sortida puntual com de placa.

Eviteu terreny dret o exposat a vessants drets en orientacions assolellades a
partir del migdia. Les allaus difícilment tindran mida per tapar a una persona,
però seran de neu densa i per tant amb certa capacitat destructiva.

Predictor:
Ivan Moner

Patrocinen:

Emès el 11/12/2014 a les 8:00 Vàlid per 11 i 12 de desembre de 2014

SIMPLE   DESAFIANT    COMPLEXE

Classificació del terreny

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

MODERAT

Situació:

Perill 48h.

MODERAT

Tendència
72h.

Augment

Lleu Augment

Estacionari

Lleu disminució

Disminució

NEU VENTADA

Butlletí Perill d'Allaus
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http://lauegi.conselharan.org/probabilitat-de-desencadenament-2/?lang=ca
http://www.dynafit.com/es/
http://www.millet.fr/en/
http://lauegi.conselharan.org/escala-de-mida-de-les-allaus/?lang=ca
http://lauegi.conselharan.org/probabilitat-de-desencadenament-2/?lang=ca
http://lauegi.conselharan.org/escala-de-mida-de-les-allaus/?lang=ca
http://lauegi.conselharan.org/les-situacions-dallaus/?lang=ca

