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Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 28/1/2016 a les 8:00 
Vàlid pel 28/1/2016 i 29/1/2016

Perill 24h. Distribució Situació

NEU HUMIDA

Perill 48h.

Avui dia de transició encara amb condicions de primavera el matí, amb menys insolació però més humitat respecte ahir. El mantell es
troba estable en general però hem de vigilar la fusió superficial o del conjunt del mantell de neu en solanes, i especialment en vessants
de forta inclinació encara no purgats. En aquests indrets és encara possible alguna allau humida natural o accidental que puntualment pot
implicar prou neu per ferir-nos en terreny trampa. El front d’aquesta nit accelerarà la humidificació de la neu a totes les orientacions i
deixarà 4 flocs de neu que no seran rellevants pel què a l’estabilitat de la neu.

Neu humida
Orientació Cota Mida Probabilitat

L’activitat d’allaus de neu humida és ja molt residual i les solanes porten uns quants dies de cicle diari fusió diürna i regel nocturn. Avui la
insolació serà menys efectiva però al llarg del dia la superfície de la neu s’humitejarà igualment i implicant totes les orientacions excepte
les obagues altes, causant pèrdua de cohesió de la neu i d’estabilitat superficial, o de tot el mantell si l’aigua de fusió arriba al terra. 
En terreny de forta inclinació encara no purgat es manté la possibilitat d’allaus humides naturals (controla el terreny que tinguis per
damunt!) i també accidental (vigila la neu que tinguis a sota els peus!).

Estat de la neu

La neu és contínua per esquiar des dels 1900-2000 m en solanes segons el pendent, i dels 1600-1800
m en obagues segons el terreny. En solanes el mantell es troba en cicle diari de fusió superficial i bon
regel nocturn aquesta darrera nit. En obagues per damunt dels 2000 m la fina crosta en superfície
està ja molt degradada i quasi no es percep, i a mesura que passen els dies la neu es troba cada cop
més pols reciclada i de bon esquiar. Esperem que la humitat i precipitacions minses de la propera nit
no ens espatllin gaire més la neu!

Meteo

Tot i trobar-nos dins el domini de les altes pressions, avui està entrant un front
atlàntic relativament més fred que portarà augment dels núvols fins a tapar el
cel a final del dia, precipitacions minses (2-3cm a cota 2000 m) per la matinada
de divendres i descens transitori de les temperatures. Divendres es llevarà
encara tapat i humit però els núvols aniran marxant i acabarà sortint el sol amb
recuperació de les temperatures.

24h. 48h.

Predictora: Montse Bacardit


