
Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 23/1/2016 a les 8:00 
Vàlid pel 23/1/2016 i 24/1/2016

Perill 24h. Distribució Situació

NEU HUMIDA

Perill 48h.

La nit passada ha plogut al menys fins als 2300-2400 m, pot ser que més amunt, així que tot el que parlàvem aquests dies de neu seca ja
és història. La pluja sobre el mantell sec i fred que teníem a les obagues deu d’estar produint caigudes espontànies d’allaus de neu
humida, i segurament ho continuï fent les properes hores. En general seran sortides puntuals sense capacitat per enterrar-nos en terreny
obert, però localment poden caure plaques molt més destructives. Demà diumenge la situació estarà molt condicionada pel regel de la
propera nit, que ara mateix és molt incert.

Neu humida
Orientació Cota Mida Probabilitat

Els canvis sobtats no li agraden a la neu, i passar de tenir la superfície de -10º a rebre pluja és un canvi molt sobtat. Esperem que la
reacció a aquest canvi sigui una activitat abundant de petites allaus de neu humida de sortida puntual, que en terreny gran o amb
trampes poden arrossegar prou neu per enterrar-nos. Les allaus seran molt més freqüents a les obagues, on a més, de manera molt local,
la pluja pot despertar inestabilitats  més profundes i donar lloc a plaques de neu humida de mida considerable.

Hi ha dies que potser val la pena córrer algun risc per la recompensa d’una gran esquiada. Avui no és un d’aquests dies. Eviteu terreny
gran i de fort pendent, i tingueu el compte el que teniu per sobre.

Estat de la neu

Els gruixos escassos que teníem a cotes baixes desapareixen ràpidament, així que les cotes per
esquiar tornen a situar-se als 1800-2000 a les solanes i 1600-1700 en obagues. La neu s’ha humitejat
fortament per sota dels 2300 m i deu d’estar encartronada per sobre. La humitat no pot haver
penetrat gaire, així que internament encara trobem la neu formada per nivells de neu sucre més o
menys incohesius.

Meteo

La humitat va enretirant-se dels Pirineus, tot i que avui encara esperem força
núvols, però ens deixa un aire anormalment càlid per l’època de l’any. Isozero
avui cap als 2700 m pujant demà cap als 3200-3400, amb vents en calma.

I no és veu res de bo pel que queda de gener. Quina depre.
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