
Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 2/02/2016 a les 8:00 
Vàlid pel 2 i 3/02/2016

Perill 24h. Distribució Situació

NEU HUMIDA

Perill 48h.

Avui les temperatures iniciaran un progressiu descens i la fusió superficial serà molt més feble que dies enrere. Tot i això encara es podria
escapar alguna purga o lliscament residual de neu humida en vessants molt drets i sense rugositat. Cal que seguim exercitant els bons
hàbits, triant terreny sense conseqüències i poc exposat.

Neu humida
Orientació Cota Mida Probabilitat

Ja queden pocs vessants favorables a que caiguin purgues o lliscaments amb prou neu, però precisament per això pot ser que siguin els
que ens cridin l’atenció a l’hora de fer activitat. Les temperatures amb tendència a baixar faran que la possibilitat de caigudes naturals
d’allaus de neu humida sigui molt residual, però encara al nostre pas per pendents molt drets podríem moure prou neu per a fer-nos mal.
Seguim practicant els bons hàbits a la muntanya i evitem zones excessivament exposades.

Estat de la neu

La neu és contínua des dels 1900-2000 m en solanes i dels 1700-1800 m en obagues, amb gruixos al
voltant dels 50 cm a 2200 m. La innivació a partir d’aquesta cota és prou bona per a afrontar
qualsevol itinerari fins i tot a l’extrem sud on hi ha sectors amb molta rugositat. En conjunt el mantell
és molt homogeni i superficialment encara avui es produirà el cicle de fusió-regel.

Meteo

L’anticicló es resisteix a marxar però ja s’intueixen canvis a mig termini. Avui
encara tindrem un dia estable amb núvols alts y les temperatures encara molt
altes per l’època de l’any amb la iso 0 per sobre dels 3500m. Demà dimecres ens
creuarà un front fred del nord-oest que farà baixar la temperatura en picat amb
nevades febles durant tot el dia que acabaran caient a totes les cotes. El vent
bufarà fort als cims del nord.
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