
Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 11/02/2016 a les 8:00 
Vàlid pel 11 i 12/02/2016

Perill 24h. Distribució Situació

NEU VENTADA 

Perill 48h.

Les nevades d’aquesta setmana ja han acumulat uns 30 cm de neu, molt afectada a cotes altes pel vent de component oest. Mentre la neu
es va humitejar per sota dels 2000 m, a les parts altes de les muntanyes es manté de moment  seca, i les acumulacions s’alternen amb
zones erosionades. Als llocs on el vent ha acumulat neu és fàcil que la sobrecàrrega d’una persona pugui desencadenar plaques de mida
suficient per enterrar-la. De cara a la nit i sobretot demà la pluja pot donar lloc a allaus de neu humida en totes les orientacions.

Neu ventada
Orientació Cota Mida Probabilitat

Les plaques de vent existents en orientacions  entre E, SE i S, han anat creixent de mida i es mantenen molt fràgils. En terreny favorable
(de fort pendent, convexitats o llocs sense suport) poden trencar-se al nostre pas i  tenen capacitat d’enterrar-nos en terreny obert.

La situació d’allaus delicada i la falta de visibilitat fan del tot recomanable no endinsar-se en terreny complex.

Neu humida
Orientació Cota Mida Probabilitat

De cara a demà, amb l’arribada de l’aire càlid i humit i les precipitacions, la neu nova podria desestabilitzar-se i donar lloc a allaus
naturals de neu humida, puntualment prou grans per enterrar-nos. La situació es podria estendre a cotes mitges, en funció de fins on
arribi la pluja.

Eviteu exposar-vos a vessants grans i drets, tingueu en compte el terreny que teniu per sobre, d’on poden caure allaus naturals, i el que
teniu per sota, per si hi ha trampes que puguin agreujar les conseqüències d’una allau.

Estat de la neu

A cotes baixes la neu ha caigut sobre el terra i encara no és suficient per a circular-hi. En solanes
lliscarem amb garanties per sobre dels 1800-1900 m i dels 1400-1500 m en obagues, sempre
depenent del tipus de terreny i la inclinació. En general a la superfície trobarem neu pols, però a
cotes altes aquesta pot alternar amb neu prèvia molt compactada pel vent o neu dura regelada.

Internament existeixen nivells febles facetats, però la seva distribució és poc homogènia.

Meteo

Per avui esperem que el dia es mantingui tapat i emboirat, amb algun floc de
neu escadusser (cota 1200 m aprox.). El vent es mantindrà en calma, en una
atmosfera desendreçada i caòtica. Cap al vespre s’estableix un flux de oest més
clar que impulsarà una massa d’aire càlida i humida sobre el Pirineu. Durant la
nit s’activaran les precipitacions amb una cota de neu incerta, possiblement
pujant al llarg de divendres cap als 2000 m o fins i tot per sobre. És poden
acumular uns 20 mm fins dissabte a aquesta hora, en un dia ventós i
desagradable.
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