
Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 16/3/2016 a les 8:00 
Vàlid pel 16 i 17/3/2016

Perill 24h. Distribució Situació

NEU VENTADA 

Perill 48h.

Com es preveia avui ens despertem amb la vall emboirada i amb una feble nevada per sobre dels 1200 m. Com que els problemes de neu
humida han desaparegut i la neu caiguda ns ahir està força ben estabilitzada tenim un perill d’allaus limitat a la neu que vagi caient avui
i a alguna petita placa a cotes altes i obagues. El perill es trobarà doncs en terreny trampa, on una petita allau pugui tenir greus
conseqüències, i en la meteorologia, ja que la boira no ens permetrà valorar gaire per on ens posem.

Neu ventada 
Orientació Cota Mida Probabilitat

En el moment d’emetre aquest butlletí les allaus que encara podrien produir-se serien petites plaques de vent en cotes altes d’oest i nord,
formades el dilluns, i que en llocs molt drets encara podrien ser desencadenades al pas d’un esquiador. A això s’hi sumarà la neu nova que
anirà caient avui, que pot formar petites plaques als vessants contraris i en llocs exposats al vent (límit sud i est, prop de crestes). Cap
d’aquestes allaus pot implicar prou neu per enterrar una persona en terreny obert, però cal mantenir els ulls oberts i valorar sempre les
conseqüències d’una petita allau. En terreny complex les trampes abunden, i amb la baixa visibilitat són difícils de detectar, així que
eviteu aquest tipus de terreny si no el coneixeu molt bé.

Estat de la neu

Trobem gruix de neu su cient 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. En aquesta època de l’any
la mitjana està prop dels 200 cm a aquesta cota, així que poc a poc ens hi hem anat atansant. La neu
pols que cau es dipositarà sobre un mantell encrostat a les solanes i a cotes baixes obagues, i més tou
a les obagues per sobre dels 2000 m.

Internament no hi ha debilitats actives ara mateix.
Meteo

La bombolla d’aire fred en alçada manté el temps brúfol. Al haver girat el vent a
nord tenim aport d’humitat sobre aquest costat de la serralada, així que
esperem que les precipitacions avui siguin febles i força continuades. Fins demà
a aquesta hora esperem uns 10 cm de neu nova, amb cota cap als 1000-800 m i
vent feble a moderat del NW. Demà es mantindrà ennuvolat però les
precipitacions seran minses (1-5 mm) i sense vent.
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