
Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 8/02/2016 a les 8:00 
Vàlid pel 8 i 9/02/2016

Perill 24h. Distribució Situació

NEU VENTADA
I NEU RECENT

Perill 48h.

Avui el dia serà assolellat i la innivació de les millors d’aquest hivern. Cal anar amb precaució perquè les plaques que van formar-se ahir a
cotes altes es mantenen molt fràgils i són fàcils de desencadenar en vessants drets. A partir de migdia a més,. pot haver-hi activitat
natural d’allaus de neu humida en vessants assolellats. Cal ser conservador quan circulem per zones altes evitant acumulacions de neu
ventada que en general fàcils d’identificar en superfície.

Neu ventada i neu recent
Orientació Cota Mida Probabilitat

Els prop de 20 cm que han caigut durant el cap de setmana s’han distribuït molt pel vent per sobre dels 2000 m. En orientacions de nord-
est a sud i especialment prop dels cims i colls, les plaques de vent són fràgils i fàcils de desencadenar al nostre pas en vessants
favorables (més de 35 graus i convexitats). En terreny trampa ens podrien enterrar amb facilitat. Cal circular amb precaució evitant
qualsevol acumulació en aquestes zones i anar alerta en els petits canvis d’orientació.

Neu humida al llarg del dia
Orientació Cota Mida Probabilitat

A partir de migdia, els vessants assolellats s’escalfaran força i la neu es transformarà ràpidament sobretot per sota dels 2000 m i pendents
molt drets. En aquests llocs la neu es tornarà pesada i pot haver-hi activitat natural de petites purgues que ens podrien donar algun
ensurt. Evitem terreny exposat a partir de migdia en aquestes orientacions.

Estat de la neu

La distribució i gruixos de neu han millorat força però encara a cotes baixes falta neu per aquesta
època de l’any. A les solanes podrem lliscar per sobre dels 1600-1800 m i a les obagues per sobre
dels 1300-1500 m depenent de la rugositat del terreny. Els gruixos a 2200 m s’acosten als 70 cm de
mitjana. En superfície trobarem neu seca i fàcil d’esquiar, però en llocs alts exposats al vent es troben
zones de neu vella i endurida o encartonada pel vent. Internament el mantell és molt homogeni i
estable, tot i que en obagues altes i poc gruix de neu hi ha capes sucre enterrades que mantenen una
inestabilitat latent.

Meteo

El flux d’oest serà el dominant d’aquesta setmana que encetem. Avui serà el dia
més tranquil amb núvols alts, la iso 0 a 2800 m i el vent bufant de l’oest fluix.
Per demà dimarts un primer front fred ens creuarà pel nord-oest. Començarà a
nevar a 2000m i la cota es situarà per sota dels 1000 m a final del dia. Podran
acumular-se fins a 20cm en 24h. El vent bufarà de l’oest moderat i fort als cims.
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