
Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 19/1/2016 a les 8:00 
Vàlid pel 19/1/2016 i 20/1/2016

Perill 24h. Distribució Situació

NEU RECENT I
NEU VENTADA

Perill 48h.

Les condicions per esquiar, que ja eren bones el cap de setmana, han millorat encara més amb un bon pam de neu pols seca i sense
ventar, especialment per sobre dels 1800 m. Avui tenim el dubte de si s’obrirà o bé si les boires encara impediran una bona elecció del
terreny, el que ens hauria de fer més cautes. La pols pot donar lloc avui a purgues i petites plaques molt toves en terreny molt dret, i per
sota encara s’hi amaguen les plaques que el vent va formar i que no es troben totalment estabilitzades. Caldrà una mica de disciplina per
mantenir bons hàbits i prudència en la selecció del terreny.

Neu recent
Orientació Cota Mida Probabilitat

Les acumulacions de neu pols de baixa cohesió arriben a valors crítics en força llocs, de manera que hem de gestionar el terreny dret
comptant que poden produir-se purgues o petites plaques de neu recent, que en terreny gran poden recollir prou neu per enterrar-nos.

Cal deixar estabilitzar una mica aquesta neu abans d’atacar terreny gran i de pendent fort. Vigileu també amb el que teniu per sobre, pot
haver-hi puntualment alguna allau natural i altres grups us poden tirar coses a sobre.

Neu ventada
Orientació Cota Mida Probabilitat

Les plaques formades el dissabte amb el vent del NW han guanyat estabilitat, però encara són possibles de desencadenar en terreny molt
favorable (>40º, convex…). Són més abundants prop dels límits S i E de la vall i prop de colls i carenes. La neu nova les ha cobert
totalment i ara no són possibles de detectar a simple vista, així que cal evitar el terreny aquí descrit i en general mantenir bons hàbits de
circulació, encara que superficialment res sembli indicar la presencia de plaques. Penseu que de desencadenar-les poden ser prou grans
per enterrar-vos en terreny obert.

Jo donaria un dia o dos més a les plaques per estabilitzar-se abans de pensar en objectius complexos i exposats.

Estat de la neu

Tot i que la neu és pols i continua fins al fons de vall, no és pot esquiar fins als 1700-1900 en solanes
i als 1400-1600 en obagues. Per sota la pols trobem les plaques de vent o bé crostes als llocs
erosionats. Localment les plaques descansen sobre nivells febles persistents de neu sucre, enterrada
a primers d’any.

Meteo

El front ja ha passada i la nuvolositat que hi ha retinguda a les muntanyes poc a
poc s’anirà esquinçant, segurament sense acabar de fer net avui. Les
temperatures pugen una mica i el vent es manté feble. Per demà esperem
intervals de núvols i presencia més continuada de núvols alts. La isozero poc a
poc anirà guanyant alçada, mentre els vents es mantindran fluixos o en calma.
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