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Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 16/02/2016 a les 8:00 
Vàlid pel 16 i 17/02/2016

Perill 24h. Distribució Situació

NEU VENTADA

NEU RECENT

Perill 48h.

Estem en la nevada més important de la temporada, amb uns 50-70 cm segons la cota de neu nova en els darrers 3 dies, molt freda i
lleugera, acompanyada per vent moderat i fort del nord-oest i nord. Avui aquest episodi comença a remetre, el vent va a la baixa i sembla
que s’obriran les primeres clarianes. Tots els ingredients per trobar-nos avui amb un mantell inestable i fràgil a la majoria d’orientacions a
cotes mitges i altes amb elevada probabilitat de desencadenar accidentalment allaus que poden enterrar-nos, i l’activitat d’allaus naturals
determinada quan insolació faci acte de presència. No es recomana circular per terreny desafiant i complex i toca fer un pas enrere cap a
terreny simple.

Neu ventada
Orientació Cota Mida Probabilitat

A cotes mitges i altes favorables a l’acumulació pel vent de l’oest i nord-oest, sota colls, carenes, cims, entrades en canals,… s’han format
plaques de vent gruixudes i molt inestables, que en cas de desencadenament poden enterrar-nos amb facilitat en terreny obert. El vent
que encara bufarà avui fins a migdia sobretot als extrems E i S de l’Aran continuarà fent-les més gruixudes i fràgils, i també amb les
primeres ullades de sol, poden causar desencadenaments espontanis en llocs molt favorables. Els sotavents a cotes mitges i altes de més
de 30º és terreny intocable i evitar avui i demà.

Neu recent
Orientació Cota Mida Probabilitat

A dins del gruix de neu nova, els petits canvis d’intensitat de la nevada i de la velocitat del vent, han format nivells més febles i fràgils,
però el més preocupant de tots és a la base d’aquesta neu nova: una capa de neu poc transformada amb cares planes molt tova que
reposa damunt la fina crosta de la pluja de divendres. Aquesta ahir ja ensenyava els ullals mostrant-se activa als tests i amb els primers
desencadenaments d’allaus, tant artificials com naturals. Avui amb major càrrega de neu nova a damunt és la responsable de tenir un
mantell inestable en la majoria de vessants a cotes mitges i altes, amb potencial de causar plaques toves que poden enterrar-nos amb
facilitat. Aquestes poden també desencadenar-se de manera espontània a partir de les primeres clarianes avui a la tarda, i sobretot demà
que serà el primer dia de cel blau.

Estat de la neu

La neu nova ha arribat amb 10cm al fons de vall i els gruixos tot i ser encara deficitaris han millorat i
superen ja els 100 cm a les estacions a 2200m. 
En el gruix de neu nova, caiguda molt seca, freda i lleugera, per variacions en la intensitat de la
nevada i els efectes del vent, s’han format nivells febles no persistents fràgils i inestables. La capa
feble més preocupant són unes facetes presents a la base d’aquesta nevada, que a damunt de la
crosta de pluja endurida avui poden mostrar-se molt actives i fràgils. Amb distribució molt isolada
(obagues altes i protegides) persisteixen nivells de facetes més grosses i profundes que en aquests
indrets, en cas de desencadenament podrien donar lloc a plaques més gruixudes i destructives.
Meteo

Avui ens llevem amb núvols de retenció que estan donant els darrers flocs de
neu i el vent del nord-oest i nord bufant fort a cotes altes. Al llarg del dematí el
cel s’anirà trencant, apareixeran les primeres ullades de sol, i al llarg del dia els
núvols aniran retirant i el vent anirà afluixant. Les temperatures davallaran en
els valors més gèlids d’aquest hivern. Demà dimecres primer dia de sol i cel
blau, però a l’espera d’una nova pertorbació atlàntica que reactivarà la nevada
per dijous.

24h. 48h.

Predictora: Montse Bacardit
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