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Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 11/1/2016 a les 8:00 
Vàlid pel 11/1/2016 i 12/1/2016

Perill 24h. Distribució Situació

NEU VENTADA I
NEU HUMIDA

Perill 48h.

Avui és un dia de transició en què passarem de trobar-nos a sotavent a situar-nos a sobrevent d’un nou front no gaire actiu però sí més
fred que demà ens pot deixar noves nevades fins al fons de vall. Mentrestant, cal mantenir l’atenció a les plaques de vent situades a cotes
altes sobretot prop del límit sud, i a les purgues i petites allaus de neu humida a cotes baixes i mitges, i altes en orientacions solanes.

Neu ventada
Orientació Cota Mida Probabilitat

Per damunt dels 2200-2300 m, i sobretot prop del límit sud, les precipitacions han estat en forma de neu acompanyades de vent de sud
molt efectiu: s’han format noves acumulacions de neu ventada en sotavents alts, fràgils i fàcils de desencadenar al pas d’un esquiador,
que poden atènyer mida suficient per enterrar. Cal mantenir la vigilància per identificar-les i evitar-les, sobretot en terreny amb
conseqüències. 
A més, en sotavents molt alts i obacs, i terreny molt específic favorable al desencadenament (inclinat, mantell poc gruixut,…), és possible
desencadenar  una placa més gruixuda per un nivell feble persistent en el contacte amb la neu vella. Aquestes plaques són més difícils de
desencadenar, però poden causar allaus amb potencial per tapar a una persona o ferir-la greument.

Neu humida
Orientació Cota Mida Probabilitat

Per sota els 2200 m, els plugims, les temperatures positives, i la manca de regel mantenen humida la capa de neu caiguda des de Cap
d’Any. Aquesta neu és susceptible de produir purgues i allaus humides que poden implicar una quantitat de neu no menyspreable en
terreny gran, tant de forma natural com amb la nostra sobrecàrrega en qualsevol orientació. A més, si el sol acaba sortint al llarg del dia,
també poden produir-se purgues implicant la neu recent d’aquesta nit en vessants solans fins a cota alta. Caldrà evitar el terreny de forta
inclinació i conseqüències greus, ja sigui degut a la mida del propi vessant o a la presència de trampes.

Estat de la neu

L’ambient suau i humit ha fet marxar tota la neu nova del fons de vall. La  distribució de la neu amb
base a sota és a partir de 1700 m en obagues i dels 1900-2000 m en solanes. Les estacions a 2200 m
registren uns 50 cm, però la rugositat pròpia del terreny encara és molt a prop de la superfície,
sobretot a cotes altes i exposades. A damunt de la neu vella d’inicis de temporada, es troben uns 40
cm de neu caiguts des de Cap d’Any, més o menys humits i compactats en funció de la cota, dels
quals les noves acumulacions de neu ventada més prop de la superfície són les que presenten més
inestabilitat. Encara cal continuar vigilant a cotes altes i obagues, on pot mantenir-se actiu el nivell
feble persistent en contacte amb la neu vella.
Meteo

El front d’ahir continua el trajecte cap al Mediterrani: al seu darrere porta aire
més fred i humit de l’Atlàntic N, mantenint el temps inestable un parell de dies
més. Avui però el temps anirà millorant al llarg del dia, el sol es deixarà veure i
la temperatura anirà baixant. El vent anirà girant a component oest i nord-oest.
Demà es reactiva la nevada: poden acumular-se 10-15 cm amb cota de neu
fregant el fons de vall.
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Predictora: Montse Bacardit


