
Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 1/3/2016 a les 8:00 
Vàlid pel 1 i 2/3/2016

Perill 24h. Distribució Situació

NEU VENTADA  

Perill 48h.

El vent ahir va treballar molt, transportant neu cap als sotavents i zones arrecerades i formant acumulacions fràgils i de mida
considerable. La pujada de temperatures d’avui i la insolació donaran lloc a un pic d’inestabilitat que farà que sigui fàcil desencadenar
plaques amb la nostra sobrecàrrega, i aquestes poden tenir mida suficient per enterrar-nos amb facilitat. Podrien fins i tot caure de
manera espontània, com també ho faran allaus de neu humida de mida menor. 
El bon temps podria avui fer-nos optar per terreny injustificadament agressiu. No crec que estigui la muntanya encara per terreny
complex de conseqüències greus en cas d’allau.

Neu ventada
Orientació Cota Mida Probabilitat

Les plaques ahir mostraven evidents símptomes d’inestabilitat (com ara caure al tocar-les amb els esquís…) i avui poden continuar estant
molt delicades. La neu acumulada és suficient per enterrar-nos en terreny obert, i localment poden implicar neu més vella i arrossegar
neu com per tapar tot un grup. 
Caldrà anar ben atents a l’acció del vent, evitar zones sobreacumulades,  i tenir en compte que el perill pot variar dramàticament en
canviar d’orientació. Les plaques no només es trobaran als sotavents, també en llocs arrecerats a sobrevent i en vessants on el vent hagi
bufat en paral·lel (càrrega creuada).

Neu humida
Orientació Cota Mida Probabilitat

Ja som al març i el sol comença a tenir molta força a les nostres latituds. Esperem que pugui provocar caigudes espontànies de petites
allaus de neu humida, puntuals i de placa, que localment i en terreny trampa ens podrien enterrar. 
Comencem a pensar en mode primavera i vigilem amb els vessants drets on el sol escalfi fort.

Estat de la neu

Durant el cap de setmana ha millorat força la innivació i avui ja podrem calçar esquís per sobre dels
1700 m a les solanes i dels 1300 en obagues. Els 30-40 cm de neu nova caiguts fan que a 2200 m els
gruixos mitjans superin clarament la barrera dels 100 cm. La neu en superfície es manté molt freda i
seca i a cotes altes i mitjanes els efectes del vent del nord són ja molt evidents, amb zones amb grans
acumulacions i altres clarament erosionades. Internament, sobretot en obagues, hi ha nivells de neu
sucre a la base de la nevada que podrien activar-se i mobilitzar tota la neu caiguda durant l’episodi.

Meteo

Avui el dia es preveu força assolellat, amb vent cada cop més fluix i
temperatures en marcat ascens, que portaran la isozero per sobre dels 2000 m
en un ambient sec. Demà ens visita un front atlàntic poc actiu, que pot deixar
entre 10 i 20 cm segons quin model et miris. La cota estarà propera als 2000 m i
el vent bufarà moderat del NW.
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