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Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 7/1/2016 a les 8:00 
Vàlid pel 7/1/2016 i 8/1/2016

Perill 24h. Distribució Situació

NEU VENTADA I
NEU RECENT

Perill 48h.

Els més de 30 cm caiguts des de Cap d’Any, amb important redistribució pel vent i formació de plaques inestables en indrets localitzats de
cotes altes, amb la pujada de la temperatura i el vent que continuarà sent efectiu formant noves plaques, compliquen encara més la
situació per avui. A més, a cotes baixes fins mitges, tot i que el gruix de neu nova no és tant important, caldrà vigilar amb una nova
situació de neu humida i lliscaments.

Neu ventada i neu recent
Orientació Cota Mida Probabilitat

Les plaques formades durant la tempesta amb vent d’oest i nord-oest ahir ja es mostraven fràgils i fàcils de desencadenar, fins i tot a
distància. Avui la situació pot ser especialment delicada per la pujada sobtada de la temperatura, contribuint a donar cohesió i estructura
a aquestes plaques, fent-les més sensibles al desencadenament accidental i a la vegada amb major capacitat de propagació. A més, el
vent no s’atura i continuarà bufant moderadament de component oest i sud-oest causant la formació de noves acumulacions en
orientacions del quadrant E i N. Mantenir la vigilància a tot indici que ens indiqui la presència d’una placa inestable, com la profunditat de
traça variable, esquerdes i fractures, woumfs,…

Neu humida i lliscaments
Orientació Cota Mida Probabilitat

La pujada sobtada de la temperatura, amb estones de sol avui el dematí i la possibilitat de plugims a partir de la tarda reactiven els
problemes per neu humida a cotes baixes fins mitges. Poden produir-se caiguda de boles i purgues humides, i lliscaments en terreny de
forta inclinació i poca rugositat. Estar atents a qualsevol indici de neu humida o lliscament i evitar-ne el terreny procliu, especialment en
zones de terreny trampa.

Estat de la neu

La nevada al fons de vall ha estat efímera i està marxant ràpidament. La distribució de la neu amb
base a sota és a partir de 1700 m en obagues i dels 1900-2000 m en solanes. Els gruixos volten els
50-60 cm a 2200 m, però la rugositat pròpia del terreny encara és molt a prop de la superfície,
sobretot en zones altes i exposades. 
Per damunt del mantell vell dur i encrostat, però també de neu sucre sense cohesió en obagues
mitges i altes, s’acumulen més de 30 cm caiguts des de Cap d’Any. El vent ha transportat de manera
efectiva aquesta neu formant plaques de vent toves, i avui cal afegir-hi la pujada de la temperatura
que donarà cohesió a aquestes plaques i fent-les transitòriament més sensibles al desencadenament
accidental.
Meteo

El temps torna a estar dominat per flux d’aire de ponent. Aquesta nit ha passat
un front càlid que ha fet pujar marcadament la temperatura amb valors positius
a 2200 m. Al seu darrere en els propers dos dies aniran passant fronts
desgastats que mantindran el temps variable i humit, i precipitacions febles
sobretot prop del límit S de l’Aran. Vent moderat de component oest i sud-oest.
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Predictora: Montse Bacardit


