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Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 11/3/2016 a les 8:00 
Vàlid pel 11 i 12/3/2016

Perill 24h. Distribució Situació

NEU VENTADA

Perill 48h.

Un dia més es manté retingut l’aire de nord fred i humit al vessant nord i haurem d’esperar a demà per veure el sol. Les ullades de sol
d’ahir van ser efectives per purgar de forma natural els vessants de major inclinació i afavorir l’estabilització de les nombroses plaques
que a primera hora es trobaven molt fràgils. En les orientacions més obagues, sobretot a cotes altes del quadrant est, les plaques encara
es mantenen susceptibles de ser desencadenades pel pas d’una persona i amb capacitat d’enterrar-la. La manca visibilitat ens dificultarà
la circulació i l’apreciació dels indicis de perill.

Neu ventada 
Orientació Cota Mida Probabilitat

Les plaques de neu ventada encara poden ser desencadenades pel pas d’una persona en els sotavents i zones d’acumulació per vent
creuat, sobretot d’orientacions dels quadrant est, a cotes altes i límit superior de cotes mitges. En les orientacions i inclinacions on ahir la
insolació va fer efecte, han guanyat estabilitat, però jo no em refiaria gens d’aquest procés per exemple en les sud més altes. Avui hi
haurà menys insolació que ahir, així que l’estabilització de les plaques encara tardarà un o dos dies més. 
La tàctica és evitar aquestes zones d’acumulació i favorables al desencadenament, típicament amb pendent de més de 35 graus. Atenció
als indicis de neu ventada, com profunditat de la traça variable i aparició de fissures. El perill d’allaus pot canviar dràsticament amb pocs
metres o un petit canvi d’orientació.

Neu recent 
Orientació Cota Mida Probabilitat

En els vessants protegits del vent, el gruix de neu recent és important i en terreny extrem podem desencadenar purgues sense cohesió
que en terreny trampa poden causar-nos danys. 
Amb les ullades de sol, més probables prop del límit est i sud, es pot reactivar l’activitat de purgues de neu recent humida en terreny de
forta inclinació, sobretot sota roques i altres punts foscos. 
Mantenir els bons hàbits de circulació i atenció en aquells indrets on el desencadenament d’una purga molt petita podria agreujar-ne les
conseqüències.

Estat de la neu

La neu és present des del fons de vall però el gruix no és suficient per fer activitat amb esquís fins per
sobre dels 1400 m en obagues i dels 1800 m en solanes. Els gruixos a 2200 m superen els 150 cm.
Excepte en els vessants solans de forta inclinació que avui podem trobar-los lleugerament encrostats,
la neu es manté freda i lleugera en superfície i d’excel·lent qualitat per esquiar. La situació de neu
ventada actual és deguda a capes febles no persistents dins el gruix de neu nova, tot i que prop de
carenes i cims, les plaques de neu ventada poden ser inestables i trencar-se directament per damunt
d’alguna de les crostes que s’han format les setmanes prèvies.

Meteo

Tot i trobar-nos sota zona anticiclònica, avui encara es manté el flux d’aire de
nord fred i humit, que acumula boires i núvols mitjans a la cara nord, amb
humitat elevada, possibilitat d’algun floc de neu i temperatures gèlides a
pràcticament totes les cotes. Vent moderat del nord. Pel cap de setmana, ens
arribarà aire igualment fred però més continental i sec, els núvols escamparan i
gaudirem de dos dies ben assolellats.

24h. 48h.

Predictora: Montse Bacardit
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