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Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 30/1/2016 a les 8:00 
Vàlid pel 30/1/2016 i 31/1/2016

Perill 24h. Distribució Situació

NEU HUMIDA

Perill 48h.

Avui dissabte tornem a tenir condicions de primavera en orientacions solanes, amb regel nocturn  superficial i transformació de la neu al
llarg del dia. En indrets de forta inclinació i poca rugositat encara no purgats, es manté la possibilitat de petites purgues o lliscaments
humits que poden causar-nos mal si el terreny on ens trobem té males conseqüències. Per demà diumenge, amb la manca de regel,
ambient humit i temperatures molt altes, la situació de neu humida s’estendrà a orientacions obagues.

Neu humida
Orientació Cota Mida Probabilitat

En els darrers dos dies, s’han produït nous lliscaments humits en vessants d’orientacions est i oest encara no purgats. Aquesta nit el regel
ha tornat a ser efectiu, però avui el sol i la calor tornaran a escalfar i humitejar la neu ja de bon matí, fent disminuir l’estabilitat
superficial, o de tot el mantell de neu, si l’aigua de fusió arriba al terra. 
En vessants de fort pendent i poc rugosos que encara no han purgat, pot encara produir-se alguna purga o lliscament humit que pot
mobilitzar prou neu per fer-nos mal.  Al llarg del dia controla el terreny que tinguis per damunt, i el procés de fusió de la neu sota els
peus. A partir de migdia és millor no trobar-se en vessants solans, inclinats i amb prou neu per donar lloc a allaus.

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. Els gruixos oscil·len dels 50 als 70 cm a 2200 m. El mantell en
solanes i obagues baixes es troba isoterm i internament humit, amb regel nocturn superficial i
transformació al llarg del dia en funció de l’orientació i el pendent. En obagues es troba variable, més
encrostat i dur en zones exposades, i encara amb neu pols reciclada en superfície en obagues
protegides. La humitat i temperatures elevades previstes per demà humitejaran també les obagues
fins als cims.

Meteo

Estem davant d’un altre cap de setmana amb temps més primaveral que
hivernal. Avui dissabte torna a ser de ple domini de l’anticicló, amb cel serè i sol
el matí, amb entrada de núvols alts i mitjans a la tarda i vespre, aire més humit i
temperatures cap amunt. Demà diumenge, tot i encara trobar-nos en zona
d’altes pressions, creuarà la cua d’un front càlid, que mantindrà el cel tapat al
vessant nord, amb algun plugim amb cota fins als cims. La temperatura
continuarà remuntant i el vent bufarà moderat del nord-oest.
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Predictora: Montse Bacardit


