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Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 20/02/2016 a les 8:00 
Vàlid pel 20 i 21/02/2016

Perill 24h. Distribució Situació

NEU VENTADA 
NEU HUMIDA

Perill 48h.

Tenim per davant dos dies de temps fantàstic i les millors condicions de neu de la temporada per fer activitat. Tanmateix el mantell de
neu només es troba mitjanament estable, i la calor i la insolació previstos per aquests dos dies agreujaran al llarg del dia la inestabilitat i
les dues situacions destacades: per un costat, les plaques de vent no es troben ben lligades i per l’altre, la neu humida al llarg del dia. 
Planifiqueu bé la sortida i circuleu amb bons hàbits i posant atenció a la neu i els indicis d’inestabilitat que podem observar.

Neu ventada
Orientació Cota Mida Probabilitat

A cotes altes i terreny procliu a l’acumulació pel vent del N i NO, les plaques de vent no es troben ben estabilitzades a causa de la
persistència de nivells febles que no confereixen un bon lligam amb les capes adjacents. A més, la insolació i la calor d’avui i demà pot
fer-les transitòriament més delicades. 
Aquestes plaques poden desencadenar-se al pas d’un esquiador en terreny específic -més de 35º, prop de colls, carenes, cims, entrades a
canals,… especialment als extrems E i S de l’Aran-  i poden implicar prou neu per enterrar-nos o ferir-nos greument en terreny obert.
Mantenir l’atenció als indicis de neu ventada (traça variable, formació de fissures, test de la mà fàcil). En la mesura que sigui possible
evitar circular en aquests sotavents alts i de terreny gran o amb conseqüències, i tenir en compte en tot moment que el vent modificat pel
terreny a escala local pot haver format acumulacions en indrets i orientacions diferents a les predominants.

Neu humida
Orientació Cota Mida Probabilitat

“L’onada de calor” i la forta insolació que tindrem aquest cap de setmana causarà la transformació sobtada de la neu, que internament es
troba molt freda i seca. Al llarg del dia s’activarà progressivament la caiguda de boles, purgues,  allaus humides i algun lliscament de
petites dimensions en terreny de forta inclinació i orientacions solanes – implicant E-S-O – i també obagues baixes. 
Controleu la humitat de la neu al llarg de la sortida i poseu atenció als indicis d’activitat de neu humida, com la mateixa caiguda de boles
i purgues. A partir de migdia no us exposeu a vessants de forta inclinació i solans, sobretot si són grans o amb trampes de terreny que
podrien agreujar les conseqüències en cas d’allau.

Estat de la neu

La neu al fons de vall acabarà de marxar aquest cap de setmana. Els gruixos són suficients per lliscar
des dels 1500 m en obagues i dels 1900 m en solanes segons la rugositat. A 2200m superen els 100
cm, però continuen deficitaris. A les solanes i obagues baixes, la insolació i la calor del cap de
setmana transformarà progressivament la neu a condicions primaverals. A les obagues mitges i altes,
esperem que es mantinguin pols, tot i que menys freda i lleugera respecte dies anteriors.  A banda de
l’activitat d’allaus humides que hi pugui haver, el principal problema d’inestabilitat és en sotavents
alts, on les plaques de vent no es troben ben estabilitzades ja que reposen damunt de capes febles de
neu vella –facetes- que confereixen un pobre lligam.
Meteo

L’anticicló s’instal·la amb potència al sud d’Europa aquest cap de setmana, amb
sol i cel ras sense núvols, i un marcat ascens de les temperatures al llarg del dia
d’avui i que es mantindran altes fins demà migdia. A 1500 m , s’arribarà els 10ºC
i a 3000 m a 4ºC. La iso0 se situarà els 3600 m. Afortunadament les humitats es
mantindran molt baixes i els vent feble de sud.

24h. 48h.

Predictora: Montse Bacardit
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