
Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 25/1/2016 a les 8:00 
Vàlid pel 25/1/2016 i 26/1/2016

Perill 24h. Distribució Situació

NEU HUMIDA

Perill 48h.

La pluja va arribar fins als cims la nit de divendres a dissabte, i la calor i la insolació van continuar el seu treball durant el cap de
setmana. Tot i que les mínimes aquesta nit han estat molt altes, el cel seré ha permés un regel eficaç de la neu. Aquest no durarà gaire
quan l’ataqui amb totes les seves forces el sol i les temperatures insòlitament altes que es produiran avui, pel que la neu tornarà a podrir-
se i a donar lloc a allaus de neu humida als vessants on toqui el sol, que de manera puntual podran implicar prou neu per enterrar-nos en
terreny obert.

Neu humida
Orientació Cota Mida Probabilitat

L’activitat d’allaus de neu humida, que va ser molt intensa la nit de divendres a dissabte, ha anat remetent i ja va ser escassa ahir
diumenge. Les temperatures estan tocant sostre ara mateix (a les 6 del dematí tenim 7º a 2000 m!), així que la humidificació pot avançar
encara un pas més i produir avui allaus en vessants solans de forta inclinació.

Les allaus poden caure de manera natural (vigileu el terreny que teniu per sobre) i també accidental (vigileu la neu que teniu sota els
peus). A partir de migdia millor ser fora de vessants solans amb pendent com per donar lloc a allaus.

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’humiteja
fortament i es regela durant la nit. En obagues per sobre dels 2000-2200 m la pluja es va trobar un
mantell tan fred que va gelar-se immediatament en tocar la seva superficie, així que s’ha format una
fina làmina de gel per sobre de la neu encara seca.

Meteo

Com comentava s’estan enregistrant les temperatures més altes d’aquest
episodi càlid. Tot i això, la forta insolació prevista per avui farà pujar la sensació
tèrmica i escalfarà més la neu, amb molt poca ventilació a més a més.

Durant la tarda arribaran bandes de núvols alts i mitjans que enteranyinaran el
cel fins al matí de dimarts, amb el que el regel de la neu pot ser més limitat.
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