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Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 5/1/2016 a les 8:00 
Vàlid pel 5/1/2016 i 6/1/2016

Perill 24h. Distribució Situació

NEU VENTADA

Perill 48h.

L’episodi de fronts atlàntics continuen acumulant gruixos per sobre de la neu vella. A cotes altes ja tenim uns 20 cm, mentre que per sota
dels 2300 m el gruix de neu nova és inferior. El vent ha continuat distribuint la neu nova, sobretot a cotes altes, formant noves plaques,
encara de petites dimensions però fràgils i fàcils de desencadenar. Amb la nevada prevista i l’entrada de vent fort per la propera nit la
situació esdevindrà cada cop més delicada, per les dimensions de les plaques i la seva extensió en el terreny requerint de molta cura,
especialment en terreny obert a cotes mitges i altes.

Neu ventada
Orientació Cota Mida Probabilitat

Les plaques a cotes altes continuen fent-se gruixudes i estenent-se en els sotavents favorables a l’acumulació pel vent d’oest i nord-oest,
sota colls i carenes, i indrets protegits. Aquestes ón fràgils i fàcils de desencadenar amb 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 sobretot a partir de la propera matinada, amb la
nevada moderada i el vent més efectiu, poden ja assolir mida amb potencial per enterrar-nos i ocupar més zones de terreny.

Estat de la neu

La distribució de la neu encara no ha canviat gaire, s’esquia per sobre dels 1700 m en obagues i dels
1900-2000 m en solanes, amb gruixos al voltant dels 40-50 cm a 2200 m, i la rugositat pròpia del
terreny encara molt a prop de la superfície. Per damunt del mantell vell dur i encrostat, però també
localment neu sucre en obagues altes, es van acumulant els 15-20 cm caiguts des de Cap d’Any.

Meteo

Aquesta darrera nit ha creuat un altre front i avui i demà estarem afectats per la
retenció de l’aire atlàntic que porta al darrere, més fred i humit que mantindrà
la nevada entre feble i moderada i cota de neu prop del fons de vall. Els models
no acaben de posar-se d’acord però sembla que per avui dimarts podrien
acumular-se 5-10 cm sobretot a partir de migdia i pel dia de Reis uns 15-20 cm.
A partir de la propera matinada entrarà vent fort de nord-oest.

24h. 48h.

Predictora: Montse Bacardit


