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Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 4/1/2016 a les 8:00 
Vàlid pel 4/1/2016 i 5/1/2016

Perill 24h. Distribució Situació

NEU VENTADA

Perill 48h.

Les precipitacions poc a poc van acumulant gruixos per sobre de la neu vella. A cotes altes ja tenim uns 15 cm, mentre que per sota dels
2300 m els plugims d’aquesta nit han compactat la neu nova. Amb el vent que ha anat bufant hi ha plaques noves, petites però força
fràgils i fàcils de desencadenar, que a més se situen sobre neu envellida que no els permet connectar-se bé amb la resta del mantell. Amb
les precipitacions previstes per les properes 48 hores podem començar a situar-nos en un escenari en que caldrà posar el xip de gestionar
el perill d’allaus amb cura.

Neu ventada
Orientació Cota Mida Probabilitat

Les plaques a cotes altes han anant guanyant gruix i ja poden tenir més de 20-25 cm de manera local. Les podem trobar als sotavents
més favorables a l’acumulació pel vent de l’oest, prop dels colls i les carenes, i respondran amb facilitat a la sobrecarrega d’una persona.
Les allaus que es poden produir de moment no són prou grans per tapar una persona en terreny obert, però de cara a aquest vespre i
sobretot demà si que creiem que n’hi pot haver, especiament per sobre els 2300 m on tota la precipitació haurà estat en forma de neu.

Estat de la neu

La distribució de la neu encara no ha canviat gaire, s’esquia per sobre dels 1700 en obagues i dels
1900-2000 en solanes, amb gruixos sobre els 30-40 cm a 2200 m.

Per sobre de la neu vella, formada fonamentalment per crostes però localment també per neu sucre,
facetada, a cotes altes i obagues, s’hi situen els 10-15 cm caiguts des de cap d’any.

Meteo

Aquest dematí les precipitacions remetran, per tornar-se a intensificar de cara a
la tarda amb l’arribada d’un nou front fred. Esperem uns 15 cm de neu fins demà
a aquesta hora, amb cota cap als 1700-1800 m. L’ambient s’anirà refredant i les
precipitacions es mantindran, febles però continuades. Dimarts poden
acumular-se uns 10-15 cm més amb la cota als 1200-1300 m. El vent bufarà de
component oest, entre sud-oest i nord-oest, moderat en general, però fort la
propera nit i matinada.
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