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Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 8/3/2016 a les 8:00 
Vàlid pel 8 i 9/3/2016

Perill 24h. Distribució Situació

NEU VENTADA 

Perill 48h.

Continuem la setmana amb un ambient de ple hivern, alguns cm més de neu nova, freda i seca, i vent del nord-oest que està treballant la
neu a les cotes altes i extrems de la vall. Mantenir la vigilància a les plaques toves i fràgils recent formades, que en cas de
desencadenament, poden ser de mida suficient per enterrar-nos. A les muntanyes més centrals, el vent ha treballat menys, i les plaques
només es troben als indrets més alts i exposats.

Neu ventada 
Orientació Cota Mida Probabilitat

Als 5-10 cm nevats aquesta darrera nit, el vent ha mobilitzat més neu prop de colls i carenes – especialment als extrems de la vall i
orientacions del quadrant est! – i acumulant-la en sotavents i zones favorables a la càrrega creuada formant plaques toves fràgils i fàcils
d’iniciar. El vent continuarà bufant i transportant neu al llarg del dia, engruixint aquestes acumulacions. En aquests sectors i cotes altes,
cal evitar aquestes zones d’acumulació i favorables al desencadenament amb pendent de més de 35º on una allau pugui tenir
conseqüències. 
Als sectors més protegits de la vall, la neu es troba pols i poc cohesionada per causar  allaus de placa però sí donar lloc a purgues
accidentals de neu seca en terreny molt dret i canalitzat.

Estat de la neu

La neu recent fins al fons de vall no és suficient per canviar les cotes per esquiar: 1500 m en obagues
i 1800 m en solanes segons la rugositat. A 2200 m trobem uns 150 cm, apropant-se al promig per
l’època. La qualitat de la neu per esquiar amb les darreres nevades és molt bona amb neu pols seca i
freda en superfície, sobretot a cotes mitges i altes. 
A banda de la possibilitat d’allaus de placa per capes febles superficials no persistents, mantenim la
vigilància als nivells febles interns i basals al mantell, ja que en alguns indrets encara mostren
reactivitat als tests d’estabilitat.

Meteo

Tot i que l’anticicló de les Açores vol abraçar els Pirineus, es manté el flux d’aire
de nord fred i humit als Pirineus. Núvols baixos i mitjans tota la jornada amb
estones de sol, algun floc de neu i vent moderat del nord-oest, fort als límits est
i sud de l’Aran. Temperatures gèlides a gairebé totes les cotes. Demà matí
entrarà ràpidament una nova borrasca que reactivarà la nevada amb gruixos que
podrien superar els 30 cm fins dijous.

24h. 48h.

Predictora: Montse Bacardit


