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Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 12/3/2016 a les 8:00 
Vàlid pel 12 i 13/3/2016

Perill 24h. Distribució Situació

NEU VENTADA 
NEU HUMIDA

Perill 48h.

Un dia més es manté retingut l’aire de nord fred i humit al vessant nord, tot i que avui esperem més estones de sol. Les ullades de sol dels
darrers dies han començat a purgar de forma natural els vessants més proclius i afavorir l’estabilització de les nombroses plaques de vent.
Tanmateix, en les cotes més 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 major insolació prevista per avui reactivarà l’activitat d’allaus humides i lliscaments.

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 la
insolació ha fet efecte, les plaques han guanyat estabilitat, però jo no em refiaria gens d’aquest procés, per exemple, en les sud més altes. 
La tàctica és evitar aquestes zones d’acumulació i favorables al desencadenament, típicament de pendent superior als 35 graus, convex ,
sense suports,…  La profunditat de la traça variable i aparició de fissures són indicis d’inestabilitat. El perill d’allaus pot canviar
dràsticament amb pocs metres o un petit canvi d’orientació.

Neu humida i lliscaments 
Orientació Cota Mida Probabilitat

La major insolació prevista per avui, sobretot prop dels límits est i sud, reactivarà l’activitat de purgues de neu recent humida a totes les
cotes i terreny de forta inclinació, sobretot sota roques i altres punts foscos, que poden implicar prou neu per fer-nos caure o localment
enterrar-nos. A cotes baixes i mitges, de substrat llis i herbós i prou gruix acumulat, ja s’han començat a donar lliscaments o allaus de
placa naturals que impliquen tot el gruix del mantell. Aquesta activitat continuarà donant-se els propers dies. 
Mantenir els bons hàbits de circulació i atenció amb els indicis d’activitat de neu humida com la caiguda de boles. A partir de migdia jo
fugiria de vessants solans de forta inclinació.

Estat de la neu

La neu està marxant ràpidament del fons de vall. Trobem gruix suficient per fer activitat amb esquís
des dels 1400 m en obagues i dels 1900 m en solanes segons la rugositat. A 2200 m els gruixos
superen els 150 cm més a prop de la mitjana per l’època. A cotes baixes i sobretot vessants solans la
neu ha transformat superficialment i el dematí els trobarem encrostats. En obagues protegides, la neu
es manté freda i pols, d’excel·lent qualitat per esquiar. A cotes altes exposades al vent, aflora la
crosta marró bruta de pols sahariana. La situació de neu ventada actual és deguda a capes febles no
persistents dins el gruix de neu nova que encara no han estabilitzat. Prop de carenes i cims, les
plaques de neu ventada poden trencar-se directament per damunt d’alguna de les crostes que s’han
format les setmanes prèvies.
Meteo

L’anticicló situat als països nòrdics continua enviant-nos aire fred i humit. Avui
dissabte no serà de cel blau com pensàvem i altre cop tindrem boires i núvols
mitjans a les muntanyes, alternats amb estones de sol. Més serè als límits E i S.
Diumenge més sol i cel blau el matí, però a partir de migdia el cel es taparà i al
final del dia pot nevar feblement amb cota de neu prop del fons de vall. Ambdós
dies vent de nord, bufant moderat a cotes altes.

24h. 48h.

Predictora: Montse Bacardit
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