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Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 21/02/2016 a les 8:00 
Vàlid pel 21 i 22/02/2016

Perill 24h. Distribució Situació

NEU HUMIDA 
NEU VENTADA

Perill 48h.

Un nou dia de temps fantàstic – primaveral! potser massa i tot… – i les millors condicions de neu de la temporada per fer activitat. El
mantell de neu només es troba mitjanament estable de bon matí, doncs la calor i la forta insolació prevista agreujarà al llarg del dia la
inestabilitat i les dues situacions destacades: amb una distribució més àmplia la neu humida, i per l’altre les plaques de vent cada cop
més restringides. Féu una bona planificació, amb horaris i bons hàbits primaverals si escollim moure’ns per solanes, i prendre decisions en
funció de les conseqüències del terreny en cas d’allau.

Neu humida
Orientació Cota Mida Probabilitat

La calor i la forta insolació d’ahir ha humitejat el mantell de neu amb més o menys profunditat segons la cota, orientació i inclinació. Les
temperatures suaus d’aquesta nit només han permès el regel superficial, que estabilitza la neu només les primeres hores del matí. Però a
mesura que el sol i la calor tornin a escalfar i fondre neu, el mantell anirà perdent cohesió i estabilitat reactivant la caiguda de boles,
purgues, allaus humides i alguns lliscaments de petites dimensions en terreny de forta inclinació i orientacions solanes – implicant E-S-O,
que localment poden moure prou neu per enterrar-nos o ferir-nos greument en terreny obert. 
Planifiqueu la sortida fent ús de les orientacions en funció del rellotge, controleu la humitat de la neu al llarg de la sortida i atenció amb
els indicis d’activitat de neu humida. 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.

Neu ventada
Orientació Cota Mida Probabilitat

A cotes altes i sotavents molt favorables i poc assolellats, pot romandre encara alguna placa de vent no ben estabilitzada a causa de la
persistència de nivells febles que no confereixen un bon lligam amb les capes adjacents. Amb les temperatures suaus, la placa es
densifica i esdevé més delicada i fràgil transitòriament. 
Aquestes plaques poden desencadenar-se al pas d’un esquiador en terreny molt específic i propens al desencadenament -més de 35º,
punts on la placa és més prima, prop de colls, carenes, cims, entrades a canals,…-  i puntualment poden implicar prou neu per enterrar-
nos o ferir-nos greument en terreny obert.

Estat de la neu

Els gruixos són esquiables des dels 1500 m en obagues i dels 1900 m en solanes segons la rugositat.
A 2200m superen els 100 cm, però continuen deficitaris. Les solanes i obagues baixes de bon matí les
trobarem superficialment encrostades, humitejant-se al llarg del dia amb la insolació i la calor. Les
obagues protegides es mantenen pols, ja menys freda i lleugera. A banda de la inestabilització de la
neu per fusió al llarg del dia, en sotavents alts encara pot romandre alguna placa de vent no ben
estabilitzada per persistència d’una capa de facetes no ben lligada amb les capes adjacents.

Meteo

Continuem amb una situació anticiclònica i primaveral, amb aire càlid en alçada
i humitats relatives entre baixes i mitjanes. Avui la iso0 es manté als 3600 m i
vent feble de sud que a partir de migdia serà moderat a cotes altes. A la tarda
començarà a retirar-se aquesta massa d’aire empesa per aire relativament més
fresc i humit provinent de l’Atlàntic. Demà dilluns una petita línia d’inestabilitat
portarà núvols i possibilitat de precipitacions minses.

24h. 48h.

Predictora: Montse Bacardit
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