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Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 29/1/2016 a les 8:00 
Vàlid pel 29/1/2016 i 30/1/2016

Perill 24h. Distribució Situació

NEU HUMIDA

Perill 48h.

El front de la nit passada ha deixat quantitats de precipitació minses, i amb la nuvolositat retinguda sense veure el sol pràcticament en
tot el dia, no esperem que signifiqui un nou problema d’allaus. D’altra banda, l’ambient humit i el plugim a cotes baixes, sobretot en el
quadrant N d’orientacions, manté molla la neu i susceptible de causar alguna purga o lliscament humit en terreny de forta inclinació que
encara no hagi purgat. La mala visibilitat ens dificultarà l’apreciació del terreny que tenim per damunt.

Neu humida
Orientació Cota Mida Probabilitat

L’ambient molt humit i el plugim feble de la nit passada han accelerat la humidificació del mantell, especialment per sota els 2000 m i
orientacions obagues (de W a E passant pel N). Això provoca la pèrdua de cohesió i per tant d’estabilitat de la neu superficial, o de tot el
mantell, si l’aigua de fusió arriba al terra. En terreny de fort pendent que no hagi purgat els dies previs, es possible la caiguda natural
d’alguna purga o allau humida molt petita (controla el terreny que tinguis per damunt!) i també accidentals (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 la forma del terreny. Avui tenim una fina capa de neu recent (1-2 cm) caiguda
amb poc vent per damunt dels 2000 m que no veiem significativa per donar lloc a un nou problema
d’allaus. Per sota, ha estat plugim amb un ambient molt humit durant força hores que ha provocat la
humidificació del mantell, sobretot en orientacions obagues.

Meteo

El front atlàntic que ha creuat aquesta nit deixa per avui núvols i humitat
retinguda a la cara nord, encara amb algun floc de neu a cota 1800 m sense
pràcticament vent. Fins al final de dia no sembla que el cel voldrà obrir-se.
Demà matí es preveu serè i assolellat, i núvols alts a la tarda, amb vent feble de
l’oest i pujada progressiva de temperatures.

24h. 48h.

Predictora: Montse Bacardit


