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Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 31/1/2016 a les 8:00 
Vàlid pel 31/1/16 i 01/2/2016

Perill 24h. Distribució Situació

NEU HUMIDA

Perill 48h.

La manca de regel, l’ambient humit i les temperatures suaus mantenen la possibilitat de caiguda natural d’alguna purga o lliscament de
neu humida de molt petites dimensions en terreny fortament inclinat que encara no hagi purgat. Demà esperem altre cop un dia ben
assolellat i molt calorós, de primavera avançada, que posarà a prova el mantell consolidat i estable.

Neu humida
Orientació Cota Mida Probabilitat

Aquesta nit ja no s’ha produït regel, i al llarg del dia la humitat ambiental i el plugim previst humitejaran encara més la neu en el conjunt
d’orientacions. L’activitat d’allaus ja passada en dies previs, i el mantell escàs i estable, fan que el nombre de vessants proclius a causar
allaus sigui molt residual però es manté la possibilitat d’alguna purga o lliscament molt petit de neu humida en vessants de fort pendent i
poc rugosos, que pot mobilitzar prou neu per fer-nos mal. La propera nit tampoc hi haurà regel i amb el sol i la calor previstos s’accelerarà
la fusió i incrementarà la probabilitat d’allaus humides, sobretot a cotes altes.

Estat de la neu

Es troba neu contínua per esquiar des dels 1900-2000 m en solanes i dels 1600-1800 m en obagues,
amb gruixos que oscil·len dels 50 als 70 cm a 2200 m. El mantell en solanes i obagues baixes es
troba en conjunt transformat i isoterm, sense regel aquesta nit passada. En obagues es troba variable,
més encrostat i dur en zones exposades, i amb una fina capa de neu pols reciclada en superfície en
obagues protegides. La humitat, el plugim i les temperatures positives humitejaran també les
obagues fins als cims.

Meteo

Avui diumenge ens afectarà la cua d’un front càlid que mantindrà el cel tapat i
ambient humit al vessant nord, amb algun plugim amb cota de neu a 2400-
2500 m i vent del nord-oest moderat a cops forts a les crestes. Aquest front
deixarà al seu darrere aire molt càlid, i per dilluns es preveu un dia assolellat i
molt calorós, amb la iso0 prop dels 4000 m!

24h. 48h.

Predictora: Montse Bacardit


