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Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 19/02/2016 a les 8:00 
Vàlid pel 19 i 20/02/2016

Perill 24h. Distribució Situació

NEU VENTADA

Perill 48h.

La nevada feble d’ahir ens ha deixat alguns cm de neu nova addicionals al fantàstic paquet de neu recent, freda i lleugera caigut a
principis de setmana. Aquesta nevadeta no suposa un nou problema d’allaus més enllà de la caiguda de boles o purgues molt petites que
hi pugui haver-hi amb la insolació al llarg del dia. La situació principal continua sent la neu ventada, per les plaques de vent que poden
persistir inestables i possibles de desencadenar accidentalment en aquests sotavents més alts i favorables. Pel cap de setmana amb la
pujada notable dels termòmetres s’afegirà la situació de neu humida al llarg del dia.

Neu ventada
Orientació Cota Mida Probabilitat

A cotes altes i terreny procliu a l’acumulació pel vent del nord-oest i nord, les plaques de vent formades durant la nevada d’aquesta
setmana poden persistir actives i inestables, i en terreny favorable al desencadenament  -vessants de més de 35º sota colls, carenes, cims,
entrades a canals,… especialment en els extrems E i S de l’Aran-  poden implicar prou neu per enterrar-nos o ferir-nos greument en
terreny obert. 
Els 5-10 cm de neu nova d’ahir caiguts amb poc vent poden dificultar-nos l’apreciació de les plaques en superfície. Posar atenció quan
trobem el gruix de la traça variable o formació de fissures i esquerdes amb els esquís. El test de la cisalla de mà és molt ràpid de fer i ens
pot ajudar a apreciar el lligam de la neu superficial amb la neu vella. En la mesura que sigui possible evitar circular en aquests sotavents
alts i de terreny gran o amb conseqüències, i extremar els bons hàbits de circulació segura.

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 en solanes on no hi havia base. Els gruixos són deficitaris però superen els 100
cm a 2200m. Avui trobarem una fina capa de neu nova a totes les cotes. En obagues protegides, el
gruix de neu recent es conserva molt sec, fred i lleuger sense nivells febles interns actius llevat
d’indrets molt isolats i de mantell prim. En sotavents alts, aquests pocs cm de neu nova, amaguen les
plaques de vent més dures que encara poden persistir actives a causa d’una capa feble de facetes.

Meteo

Tenim per davant tres dies de sol, cel blau i temps estable. Avui encara amb flux
de nord-oest que mantindrà les temperatures baixes i les humitats mitjanes.
Dissabte el més destacat serà la forta pujada de la temperatura per l’arribada en
alçada d’una massa d’aire càlida africana, amb valors al final del dia de fins a
10ºC a 1500 m i la iso0 per damunt dels 3000 m.

24h. 48h.

Predictora: Montse Bacardit


