
Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 15/02/2016 a les 8:00 
Vàlid pel 15 i 16/02/2016

Perill 24h. Distribució Situació

NEU VENTADA

NEU VELLA

Perill 48h.

Un cop més aquest hivern les nevades seran inferiors al que inicialment es preveia. Les temperatures ja han caigut però de moment tenim
poca neu acumulada, en espera del vent fort que hauria de reactivar les precipitacions. Al llarg del dia la situació d’allaus es complicarà al
mateix temps que la meteorològica, les plaques que formarà el vent aniran creixent i seran molt fràgils, i a això s’hi suma la possibilitat
de desencadenar plaques velles en vessants obacs. A cotes altes no serà dia per terreny complex (serà dia per poca cosa, sembla). Potser
millor mantenir-se al bosc i sense passar de les parts mitges de les muntanyes.

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 vent fràgils i fàcils de desencadenar que localment poden enterrar-nos en terreny obert. A mesura que vagi
nevant i transportant neu aquestes es faran més gruixudes i es desplaçaran cap a llocs més allunyats de les carenes.

El perill d’allaus per neu ventada varia dramàticament amb petits canvis en l’orientació i la morfologia del terreny. Cal estar sempre
pendent de l’efecte del vent i els canvis en el gruix de neu ventada.

Neu vella
Orientació Cota Mida Probabilitat

Sota de les nevades d’aquesta setmana (uns 30-40 cm) localment han quedat enterrats nivells de neu sucre que no permeten a la neu
estabilitzar-se completament. Això només és dóna per sobre dels 2200 m en vessants obacs i protegits del vent del nord i nord-oest. No
és fàcil trobar-se aquest problema, i per desencadenar-lo cal terreny molt favorable (sense suports, convex, molt dret). El que passa és
que en cas de despertar-les aquestes plaques poden implicar molta neu i tenir gran capacitat destructiva.

No hi ha pistes a la superfície de la neu sobre la presencia d’aquestes plaques persistents. L’únic que podem fer és fer un pas endarrere en
el terreny aquí descrit.

Estat de la neu

La neu arriba al fons de vall, però 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, tenim
nivells de neu sucre (facetes) que han estat actius els darrers dies i que els tests indiquen que encara
poden donar lloc a allaus.
Meteo

Al llarg d’aquest dematí esperem l’arribada de vent molt fort que hauria de
reactivar les precipitacions, amb cota a fons de vall i acumulacions d’uns 20 cm
fins demà a aquesta hora. Demà ja esperem que s’obri i quedi un dia fred i amb
vent una mica més suau.
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