
Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 7/3/2016 a les 8:00 
Vàlid pel 7 i 8/3/2016

Perill 24h. Distribució Situació

NEU VENTADA 

Perill 48h.

Un dia més d’hivern, en el que ja és el període més llarg de nevades i fred d’aquesta temporada. La situació d’allaus s’ha complicat als
límits de la vall, on el vent s’accelera i ha transportat més neu, formant plaques que a cotes altes són fràgils i de mida suficient per
enterrar-nos. Fora dels límits el vent ha treballat menys, la neu és més bona i les plaques estan només als llocs més alts i exposats.

Neu ventada 
Orientació Cota Mida Probabilitat

Com comentàvem el vent ha transportat força neu als colls i carenes limítrofs, tant amb el Pallars, la Ribagorça i Benasc. En aquests
sectors a cotes altes ja cal evitar tots els sotavents de més de 30-35º on una allau pugui tenir conseqüències. A les muntanyes més
centrals la neu és més pols i les plaques menys abundants.

Cal estar alerta als efectes del vent, controlar la profunditat de la traça i els símptomes de placa (fissures, tests de la volta maria…). Millor
evitar terreny complex si no estem molt segurs del que fem (jo avui no aniria a fer el Mulleres, per exemple).

Estat de la neu

La neu recent que es va acumulant fa variar poc les cotes per esquiar: 1500m en obagues i 1800 en
solanes. Per sota d’aquesta alçada cal que el terreny sigui molt llis (tipus pista forestal o prat de dall)
per no destrossar els esquís. És cap als 2000 m on realment comença a haver-hi neu, i cap als 2200 ja
en trobem prop de 150 cm. La qualitat de l’esquí ha millorat molt amb aquestes nevades, sobretot a
cotes mitges i altes.

Els nivells febles interns i basals han guanyat estabilitat i no creiem que puguin donar-nos ja
problemes, així que la possibilitat d’allaus de placa la donarien capes febles més superficials i no
persistents.
Meteo

Els propers dies es manté el flux de nord sobre el Pirineu, amb el que
continuarem amb l’ambient hivernal i les nevades. Avui treva, amb estones de
sol, fins que al vespre el vent es reforci i les precipitacions es reactivin, amb uns
10 cm previstos fins demà al dematí. La cota es mantindrà a fons de vall.
Dimarts s’iniciarà tapat, però el cel s’anirà obrint progressivament i a la tarda
podria lluir el sol, amb vent a la baixa.
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