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Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 13/3/2016 a les 8:00 
Vàlid pel 13 i 14/3/2016

Perill 24h. Distribució Situació

NEU VENTADA 
NEU HUMIDA

Perill 48h.

Avui finalment ens llevem amb un dia serè i radiant i les millors condicions de neu de la temporada per fer activitat. Amb el pas dels dies,
la insolació i la mateixa activitat natural d’allaus, el mantell de neu ha anat guanyant estabilitat i les plaques de neu ventada ja només
són susceptibles de ser desencadenades pel pas d’una persona en terreny específic. A partir de migdia el cel es taparà ràpidament per
l’est, pot començar a nevar feblement i formar noves acumulacions, així que féu una bona planificació i que no us enganxi a la muntanya!

Neu ventada 
Orientació Cota Mida Probabilitat

Les nombroses plaques de neu ventada formades durant la setmana amb la nevada han guanyat estabilitat amb la insolació i el pas dels
dies. Tanmateix, prop de carenes i cims, i particularment en indrets obacs i més exposats al vent, encara es troben petites acumulacions
no ben lligades i que poden desprendre’s per damunt d’alguna crosta o superfície més dura i causar una allau. A més, amb el vent de
nord- i nord-est, i a partir de la tarda més de l’est amb neu nova, s’han format i es formaran noves acumulacions de molt petites
dimensions però fràgils i fàcils de desencadenar. En conjunt, les plaques difícilment poden atènyer una mida per enterrar-nos però sí
causar-nos problemes en terreny trampa. 
Evitar aquestes acumulacions en terreny favorable al desencadenament (més de 35º, 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 insolació del mes de març, tot i les temperatures fredes, és prou potent per escalfar la neu i causar la caiguda de purgues de neu
humida en terreny solà 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,  s’està donant activitat de lliscaments o
allaus de placa naturals que impliquen tot el gruix del mantell. 
Mantenir l’atenció amb els indicis d’activitat de neu humida com la caiguda de boles o dels lliscaments amb l’obertura d’esquerdes. A
partir de la tarda i demà, amb l’entrada d’aire de llevant més humit, poden produir-se purgues humides també en obagues de forta
inclinació a cotes baixes.

Estat de la neu

Trobem gruix de neu suficient per fer activitat amb esquís des dels 1400 m en obagues i dels 1900 m
en solanes segons el terreny, amb gruixos al voltant dels 150 cm a 2200 m, per sota 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 sahariana.

Meteo

El potent anticicló europeu avui diumenge aconsegueix abraçar els Pirineus i
porta aire continental bastant fred però més sec. Aquesta situació durarà poc, ja
que al Mediterrani s’ha despenjat una bossa d’aire fred que s’apropa pel llevant
de la Península, i que a partir d’avui a la tarda portarà núvols, humitat, vent de
l’est i neu. Fins demà dilluns matí poden acumular-se uns 10 cm de neu nova, i
començarem la setmana amb el cel més tapat, temperatures una mica més
suaus, possibilitat d’algun floc de neu i vent feble de l’est i sud-est.

24h. 48h.
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Predictora: Montse Bacardit


