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Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 22/02/2016 a les 8:00 
Vàlid pel 22 i 23/02/2016

Perill 24h. Distribució Situació

NEU VENTADA 
NEU HUMIDA 

Perill 48h.

Comencem la setmana amb un dia gris, rúfol, humit i poc agraït en què els febles ruixats previstos dipositaran la pols en suspensió
africana que ahir va arribar a la nostra latitud pel vent de sud.  Aquest vent de sud també va moure neu i formar noves acumulacions en
vessants alts, obacs i protegits que avui poden ser fràgils de desencadenar i són el principal problema. Demà l’entrada d’aire més fresc del
nord-oest netejarà l’atmosfera i portarà algun nou floc de neu i lleu descens de les temperatures.

Neu ventada
Orientació Cota Mida Probabilitat

Des d’ahir migdia i fins aquesta matinada el vent de sud ha bufat moderat a cotes altes, transportant de manera efectiva i formant noves
acumulacions de neu ventada en sotavents obacs i protegits, sobretot a cotes altes, que avui dilluns poden resultar fàcils de desencadenar
en terreny favorable (forta inclinació, sense suports, indrets canalitzats,…). En general no tenen la mida suficient per enterrar-nos però sí
desequilibrar-nos o fer-nos mal en terreny trampa.

Neu humida
Orientació Cota Mida Probabilitat

Les temperatures molt suaus, humitats mitjanes i la previsió d’algun plugim fins a cota mitja mantenen la neu humida a totes les
orientacions sense regel efectiu. Tot i que al llarg del cap de setmana han purgat la majoria de vessants proclius – sobretot solans –, en
indrets de forta inclinació i on quedi prou neu disponible –nord i est  a cotes baixes i mitges – pot produir-se la caiguda natural d’alguna
allau humida sense cohesió molt petita, així com és possible desencadenar-la nosaltres mateixos al nostre pas.

Estat de la neu

El mantell és prou gruixut per esquiar des dels 1500 m en obagues i dels 2000 m en solanes segons
el terreny. Els gruixos a les estacions a 2200m han minvat, i ara tornen a ser per sota dels 100 cm. La
insolació i la calor ha transformat la neu en solanes i també obagues baixes i el regel d’aquesta
darrera nit ha estat molt feble. En obagues protegides encara es conserva seca, però menys freda, més
densa i avui més treballada pel vent de sud, formant noves acumulacions de neu ventada que són el
principal problema d’avui, a part de la neu humida.

Meteo

Una massa d’aire freda situada al sud de la Península és la causa de l’arribada
de vent de sud amb pols en suspensió que al traspassar al vessant nord dels
Pirineus porta aire més càlid i sec. Avui dilluns matí arriba la part humida
d’aquesta borrasca, molt desgastada, però que encara deixarà escapar alguna
gota de pluja i algun floc de neu a cotes altes. Aquestes precipitacions minses
arrossegaran i dipositaran la pols en suspensió. A partir d’avui a la tarda i demà
matí, continuarem amb altes pressions però amb flux del nord-oest, més fresc i
humit, cel variable i algun floc de neu poc rellevant.

24h. 48h.

Predictora: Montse Bacardit


