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Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 8/1/2016 a les 8:00 
Vàlid pel 8/1/2016 i 9/1/2016

Perill 24h. Distribució Situació

NEU VENTADA I
NEU HUMIDA

Perill 48h.

Amb les temperatures positives i el feble regel de la matinada, mantenen el gruix de la neu nova molt humida i susceptible de produir
purgues i allaus humides en terreny de forta inclinació. Les temperatures suaus, a la vegada, han afavorit l’estabilització de les plaques de
vent formades durant la nevada, però en sotavents alts i obacs poden mantenir-se inestables, ser desencadenades accidentalment pel pas
d’un muntanyenc i donar lloc a una allau amb prou potencial com per colgar-nos o ferir-nos greument.

Neu ventada
Orientació Cota Mida Probabilitat

La pujada de la temperatura ha afavorit la transformació del gruix de neu nova i a la ràpida estabilització de la majoria de les plaques de
vent formades durant la nevada. Tanmateix, en sotavents alts i obacs, on la humitat només ha penetrat superficialment, ha donat major
cohesió i estructura a la placa però possiblement no ha estabilitzat la capa feble, formada per un nivell persistent de cristalls amb cares
planes en contacte amb la neu vella. Aquestes plaques de vent són més difícils de desencadenar, però poden causar allaus amb potencial
per tapar a una persona o ferir-la greument. 
Mantenir la vigilància a tot indici que indiqui la presència d’una placa inestable, com la profunditat de traça variable, esquerdes i
fractures,… i evitar circular per zones de terreny favorables al desencadenament: sota colls, carenes i cims, de fort pendent, convex,…

Neu humida
Orientació Cota Mida Probabilitat

Per sota els 2200 m, amb les temperatures primaverals i el regel poc efectiu d’aquesta matinada, el gruix de neu nova es manté molt
humida i és susceptible de produir purgues i allaus humides en terreny de forta inclinació, sobretot d’orientació solana durant les hores
centrals del dia. També és possible provocar-les nosaltres mateixos al nostre pas en qualsevol orientació. 
Estar atents a qualsevol indici de neu humida o localment lliscament i evitar-ne el terreny procliu, especialment en zones de terreny
trampa.

Estat de la neu

La neu nova al fons de vall 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 45-55 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 de 30 a 40 cm de neu nova que ahir van humitejar-se amb major o menor
grau en funció de la cota. A banda de la situació de neu humida, cal seguir l’evolució de les plaques
de vent a cotes altes i obagues, on encara poden mantenir-se inestables degut a la presència de
nivells febles persistents.
Meteo

Avui un altre dia primaveral al cor de l’hivern, amb cel variable, temperatures
anormalment altes (iso a 2800 m!), i vent de sud-oest bufant entre feble i
moderat. La propera matinada creuarà un altre front atlàntic desgastat, amb
possibles precipitacions minses i cota de neu “baixant” a 2000 m. Dissabte el
temps serà força assolellat, a l’espera d’un nou front de ponent una mica més
actiu per diumenge.

24h. 48h.

Predictora: Montse Bacardit
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