
Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 23/02/2016 a les 8:00 
Vàlid pel 23 i 24/02/2016

Perill 24h. Distribució Situació

NEU VENTADA 
NEU HUMIDA 

Perill 48h.

La pols sahariana que va acompanyar la nevada d’ahir ha tenyit el paisatge de color marró, més visible a cotes baixes. Avui continuem
amb dues situacions d’allaus ben diferents, mentre a cotes altes i prop dels cims ens trobarem amb petites plaques de vent molt fràgils,
per sota dels 2000 m la neu està molt humida i pesada i continuaran caient purgues de neu bruta en vessants drets que també seran fàcils
de moure al nostre pas.

Neu ventada
Orientació Cota Mida Probabilitat

A cotes altes i prop dels cims trobarem noves acumulacions de neu ventada en vessants protegits del vent del sud i sud-oest. En general
no tenen més d’un pam de gruix però es mantindran molt fràgils encara durant tot el dia, i en terreny favorable com terreny convex o
inclinacions superior a 35 graus seran fàcils de desencadenar. Cal que evitem terreny trampa com espadats o zones canalitzades on una
caiguda ens podria fer mal o podríem arribar a ser enterrats.

Neu humida
Orientació Cota Mida Probabilitat

Durant la nit, el cel tapat i les temperatures suaus no han permès el regel de la neu per sota els 2200 m i la superfície es manté encara
força humida i mobilitzable. Encara avui es podran provocar allaus accidentals de neu humida en vessants de més de 35 graus i a totes les
orientacions. De forma espontània també podrà haver-hi activitat en vessants molt favorables. Cal circular amb molta precaució en aquest
tipus de terreny especialment amb zones canalitzades o amb obstacles com arbres o roques.

Estat de la neu

En general trobarem prou neu per esquiar a les solanes per sobre dels 2000 m i a les obagues dels
1600 m. Els gruixos a uns 2200 m es situen al voltant dels 100 cm, clarament per sota de la mitjana
per l’època de l’any. La qualitat de la neu és molt variable depenent de la cota. Per sobre dels 2200 m
i en obagues la neu la trobarem poc cohesionada i lleugerament encrostada. A les solanes i per sota
d’aquesta cota, la superfície de la neu es troba humida i pesada. Internament en obagues altes hi ha
nivells sucre entre nivells durs que no aporten inestabilitat.

Meteo

Sota el domini d’altes pressions, el flux de l’oest que encara tindrem avui farà
que el cel es mantingui ennuvolat i es podrà escapar alguna gota. La iso 0 es
situarà als 1900 m i el vent continuarà bufant moderat de l’oest. Per demà
dimecres s’espera un dia assolellat amb una pujada moderada de la temperatura
amb la iso 0 pujant fins als 2500 m. El vent continuarà de ponent més fluix que
avui.
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