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Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 18/02/2016 a les 8:00 
Vàlid pel 18 i 19/02/2016

Perill 24h. Distribució Situació

NEU VENTADA

Perill 48h.

Després de l’espectacular dia de pols i cel blau d’ahir, avui tornen a caure 10-15 cm de neu nova que més que generar un nou problema
d’inestabilitat, ens dificultaran la visibilitat en la circulació i sobretot l’apreciació de les plaques de vent que es mantenen fràgils i
inestables en vessants a sotavent i carregats pel vent creuat de cotes altes. La millor recomanació d’avui és no atansar-nos a la neu
ventada i mantenir-nos ens els vessants protegits de cotes més baixes on tindrem millor visibilitat i podrem continuar gaudint de la neu
pols. Planifiqueu, circuleu amb bons hàbits i aneu escollint el millor terreny per reduir conseqüències en cas d’allau.

Neu ventada
Orientació Cota Mida Probabilitat

Per damunt dels 2100 m però sobretot cotes altes, i terreny procliu a l’acumulació pel vent del nord-oest i nord, sota colls, carenes, cims,
entrades en canals,…i particularment prop dels límits E i S de l’Aran, les plaques de vent formades durant la tempesta persisteixen
actives i inestables. En cas de desencadenament, aquestes plaques poden enterrar-nos amb facilitat en terreny obert. 
La neu ventada s’identifica amb el gruix de la traça variable, formació de fissures i esquerdes. El perill de desencadenament pot variar
dràsticament amb un petit canvi d’orientació o de pendent. Els 10-15 cm de neu nova d’avui, més que ser un nou problema, ens
dificultaran l’apreciació de les plaques en superfície. Continua sent terreny intocable i a evitar els sotavents alts de més de 35º.

Estat de la neu

La neu és present des de el fons de vall però no és suficient per poder fer activitat des de les cotes
més baixes, sobretot solanes on la insolació del mes de febrer ja no perdona. Els gruixos continuen
per sota la mitjana, però en general superen els 100 cm a 2200m. El gruix de neu recent es conserva
molt sec, fred i lleuger a les obagues protegides i les plaques toves actives durant la tempesta s’han
literalment desfet. En canvi, les plaques de vent persisteixen actives als sotavents alts a causa d’una
capa feble de facetes. Els 10-15 cm de neu nova no seran u nou problema per l’estabilitat de la neu
però sí que ens dificultaran l’apreciació de les plaques de vent.

Meteo

Avui ens creua un nou front atlàntic de caràcter fred que mantindrà el cel tapat
tota la jornada i donarà nevades febles (de 10 a 15 cm) amb cota al fons de vall
i vent del nord-oest feble amb cops moderats als indrets més exposats. La
propera nit el cel quedarà serè i demà divendres torna el sol i el temps estable
encara amb temperatures fredes i brisa de nord.

24h. 48h.

Predictora: Montse Bacardit


