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Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 14/3/2016 a les 8:00 
Vàlid pel 14 i 15/3/2016

Perill 24h. Distribució Situació

NEU VENTADA 
NEU HUMIDA

Perill 48h.

El temps hivernal sembla que encara vol acompanyar-nos uns dies més! Comencem la setmana amb 10 cm de neu nova, fred viu, boira
gebradora i el sol més present a cotes altes que al fons de vall. El vent de llevant, poc habitual a les nostres muntanyes, ha mogut neu a
les cotes altes formant noves acumulacions de petites dimensions en indrets tampoc habituals que poden trencar-se amb facilitat.
Mantenir els bons hàbits i l’atenció als indicis de perill malgrat venir d’un cap de setmana on tots hem gaudit de la relativa bon estabilitat
fent activitat en terreny desafiant i complex.

Neu ventada 
Orientació Cota Mida Probabilitat

Des de dijous, el vent a cotes altes ha anat bufant moderat primer de N i girant progressivament a NE, E i aquesta darrera nit de SE.
Aquest vent ha anat transportant neu a cotes altes, i de manera més efectiva des d’ahir vespre amb la nevada. S’han format noves
acumulacions de neu ventada prop de colls, carenes i cims que avui poden resultar fràgils i fàcils de desencadenar, sobretot si reposen
damunt d’una superfície llisa com la crosta sahariana. En general, no són acumulacions amb potencial per enterrar-nos però sí causar-nos
problemes en terreny trampa. La manca de visibilitat ens pot dificultar l’apreciació del perill, a més, que les podem trobar en indrets poc
habituals pel vent de l’E que tampoc és habitual a les nostres muntanyes.

Neu humida i lliscaments 
Orientació Cota Mida Probabilitat

Al llarg del matí, amb les estones de sol, en indrets de forta inclinació, es purgaran ràpidament els cm de neu nova caiguts aquesta nit.
Igualment en vessants herbosos pot continuar l’activitat de lliscaments o allaus de placa naturals que impliquen tot el gruix del mantell i
que localment poden implicar prou neu per enterrar-nos. 
Controlar els indicis d’activitat de neu humida com la caiguda de boles, així com mantenir l’atenció als indicis típics de lliscaments com
l’obertura d’esquerdes, i evitar-ne el terreny procliu doncs aquests no tenen horari i poden caure en qualsevol moment.

Estat de la neu

Trobem gruix de neu suficient per fer activitat amb esquís des dels 1400 m en obagues i dels 1800 m
en solanes segons el terreny, amb gruixos al voltant dels 150 cm a 2200 m. Avui trobem una fina cap
de neu nova fins al fons de vall, i la boira gebradora que ens porta una estampa ben hivernal. Sota
aquesta neu nova, les solanes es troben encrostades per la insolació, mentre que les obagues es
conserven pols. A cotes altes exposades al vent, acumulacions de neu ventada alternades amb zones
on aflora la crosta sahariana.

Meteo

L’anticicló europeu s’ha desplaçat als països nòrdics i del Mediterrani s’ha
despenjat una bossa d’aire fred responsable de la nevadeta d’aquesta nit i de la
presència de núvols i boires gebradores, i vent feble de l’est i sud-est. Avui
s’alternaran els núvols i boires amb estones de sol i demà dimarts ens llevarem
amb la mateixa situació. Però a partir de migdia l’aire girarà altre cop a nord,
reactivant la nevada de manera feble, que per dimecres podria ser moderada.
Temperatures ja no seran no tant fredes respecte els darrers dies però encara
gèlides a la majoria de cotes.

24h. 48h.

Predictora: Montse Bacardit
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