
Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 20/1/2016 a les 8:00 
Vàlid pel 20/1/2016 i 21/1/2016

Perill 24h. Distribució Situació

NEU RECENT I
NEU VENTADA

Perill 48h.

Ahir ens va sorprendre la sensibilitat de la neu nova, que reaccionava a qualsevol desencadenant (ja fos el sol o una persona) donant lloc
a allaus de placa, primes però sovint amb llargues cicatrius. Aquesta situació ja és història a les solanes, on avui més aviat esperem allaus
de neu humida, però encara es pot reproduir als vessants obacs que encara no s’hagin esquiat. Per sota aquesta neu nova les antigues
plaques de vent estan força estabilitzades però localment poden encara donar lloc a allaus més grans i destructives. El d’avui és un 3 molt
més petit que el d’ahir, però encara demana respecte per vessants on les conseqüències d’una allau puguin ser greus.

Neu recent i neu ventada
Orientació Cota Mida Probabilitat

Com comentàvem a l’inici, ahir hi va haver multitud de desencadenaments d’allaus de placa, tant naturals com de manera accidental al
pas d’una persona. Sortosament ningú va prendre mal: en general no tenien mida per tapar una persona en terreny obert i eren tan fràgils
que no permetien als esquiadors de pujar-s’hi a sobre. Avui esperem que es restringeixin a vessants obacs (incloent E) i que no caiguin de
manera natural, però encara seran sensibles a la nostra sobrecàrrega. En aquestes mateixes orientacions algunes plaques de vent
enterrades sota la neu recent encara podrien sumar-se a la neu nova per donar lloc a allaus força més grans i perilloses.

Neu ventada
Orientació

ori
Cota Mida Probabilitat

Ahir ja van produir-se allaus de neu humida, puntuals i de placa, i avui amb la insolació i la pujada de temperatura esperem que en tornin
a caure. En general no tindran prou neu per enterrar-nos en terreny obert, però si que ho poden fer associades a trampes.

Estat de la neu

Tot i que la neu és continua fins al fons de vall, no és pot esquiar fins als 1700-1900 en solanes i als
1400-1600 en obagues. Tenim la neu pols en obagues, incloent les est, mentre que a les solanes ja ha
transformat. La nevada d’ahir va acabar amb neu de gra més petit i major cohesió, que es va posar
sobre pols de molt baixa densitat, el que va generar la situació d’inestabilitat. 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 període d’inestabilitat, que s’ha allargat des de primers d’any fins ahir mateix,
toca la seva fi. Una potent dorsal anticiclònica se situa sobre la península
Ibèrica i bloqueja l’entrada de fronts de l’Atlàntic, així que pels propers dies
esperem cels força clars o enteranyinats per núvols alts i temperatures
progressivament en ascens, dos o tres graus avui i dos o tres més demà. Els
vents seran molt febles.
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