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Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 14/02/2016 a les 8:00 
Vàlid pel 14 i 15/02/2016

Perill 24h. Distribució Situació

NEU RECENT 
NEU VENTADA

Perill 48h.

Després de l’agradable finestra de temps primaveral d’ahir, en què el sol i les temperatures van encarregar-se de purgar els vessants més
proclius i estabilitzar les plaques de vent, aquesta nit un nou front atlàntic ha tornat a deixar-nos uns 10-15 cm de neu nova amb cota
1500-1700 m i vent del nord-oest. La nevada es reactiva feble avui i moderada a partir de demà, amb fred i vent cada cop més rigorosos.
L’estabilitat de la neu i el perill d’allaus són ja complicats i difícils de gestionar a cotes altes, i en les properes hores s’anirà estenent a
totes les cotes. Toca fer un pas enrere i buscar terreny de poc compromís i conegut per gaudir d’aquesta neu pols freda i seca que tant
enyoràvem.

Neu recent
Orientació Cota Mida Probabilitat

Els 10-15 cm de neu nova encara amb força contingut d’aigua i caiguts aquesta nit amb poques hores a damunt d’un mantell encrostat
poden purgar-se amb facilitat al nostre pas en terreny de forta inclinació. En general no implicaran prou neu per enterrar-nos en terreny
obert però sí complicar-nos en terreny trampa. 
A mesura que el gruix de neu nova vagi creixent aquesta situació d’allaus serà més delicada i la millor tàctica és reduir pendent i buscar
terreny amb baixes conseqüències. La visibilitat reduïda no jugarà al nostre favor!

Neu ventada
Orientació Cota Mida Probabilitat

A cotes altes i indrets favorables a l’acumulació pel vent de l’oest i nord-oest, sobretot sota colls, carenes, cims, entrades en canals,…
s’han format noves plaques de neu ventada fràgils i fàcils de desencadenar que localment poden enterrar-nos en terreny obert. A mesura
que vagi nevant i transportant neu, sobretot prop dels límits E i S de l’Aran i amb el reforç del vent del nord la propera matinada, aquestes
es faran més gruixudes i s’estendran.

Les acumulacions de neu ventada s’identifiquen amb el gruix de la traça variable, esquerdes amb els esquís,… tanmateix la manca de
visibilitat ens dificultaran l’apreciació.

Estat de la neu

Al final del dia la neu nova arribarà al fons de vall, però encara no és suficient per circular a cotes
baixes. En solanes podem esquiar per sobre dels 1800-1900 m i dels 1500-1600 m en obagues, en
funció del terreny i la inclinació. Els gruixos s’apropen els 100 cm a 2200 m, però continuen
deficitaris per l’època. 
A banda de les inestabilitats no persistents que es puguin generar dins el gruix de neu nova, aquesta
es dipositarà damunt d’un mantell en general encrostat que caldrà veure quin és el seu lligam. A més,
en obagues altes i protegides, caldrà veure com les capes de neu vella suporten la càrrega de la neu
nova.
Meteo

Aquesta nit ha creuat un altre front atlàntic que ha deixat els 10-15 cm de neu
nova, i a hores d’ara tenim algunes clarianes que poden durar fins a mig matí. A
partir de migdia el cel ja quedarà del tot tapat i la nevada es reactivarà amb
intensitat feble. Fins demà dilluns poden acumular-se  uns 10-15 cm més amb
vent del nord-oest feble amb colps moderats i progressiu descens de la cota de
neu al fons de vall. Dilluns la nevada s’intensificarà, el vent es reforçarà de nord
i les temperatures cauran fins els valors més gèlids del què portem d’hivern.

24h. 48h.

Predictora: Montse Bacardit
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