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Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 8/4/2016 a les 15:00h 
Vàlid pel 9 i 10/4/2016

Perill 24h. Distribució Situació

NEU VENTADA 

Perill 48h.

La nevada humida i primaveral de començaments de setmana va purgar i estabilitzar-se ràpidament. Des d’avui divendres, un tàlveg polar
ens retorna transitòriament a l’hivern, amb temperatures gèlides i una nevada moderada acompanyada per vent del NO que estar formant
noves plaques en sotavents del quadrant E i S fràgils i fàcils de desencadenar a les cotes altes i que seran el principal problema per
dissabte. Diumenge la distribució d’aquestes plaques canviarà radicalment per l’entrada de vent del SO, provocant càrrega inversa cap els
vessants N.

Neu ventada
Orientació Cota Mida Probabilitat

Als 5-10 cm que ja han caigut la matinada de divendres, cal afegir-hi 15-20 cm més ns dissabte migdia. Aquesta neu és molt seca, freda,
lleugera i transportable pel vent del NO que està bufant moderat i fort en cotes altes, i formant noves acumulacions en els sotavents
favorables. Aquestes plaques avui ja es mostraven fràgils i fàcils de desencadenar, i en les properes hores continuaran fent-se gruixudes i
extenses sota colls, carenes i parts altes de canals. Majoritàriament no esperem que puguin atènyer una mida su cient per enterrar-nos en
terreny obert, però la visibilitat reduïda ens di cultarà la seva apreciació i poden complicar-nos en cas de terreny trampa. La profunditat
de la traça variable i la formació de ssures que propaguen són indicis clars d’inestabilitat i tenir en compte que en aquestes situacions de
neu ventada el perill d’allaus pot incrementar dràsticament amb un petit canvi d’orientació o de cota.

Neu humida
Orientació Cota Mida Probabilitat

Amb les ullades de sol possibles a partir de dissabte tarda, així com les estones de sol de diumenge matí, escalfaran i humitejaran la
superfície de la neu i reactivant l’activitat natural de purgues de neu humida en aquells vessants de forta inclinació i orientació
plenament solana, iniciant-se sobretot sota roques i altres punts foscos. No assoliran una mida com per enterrar-nos però sí desequilibrar-
nos. Tenir en compte que la insolació del mes d’abril és molt potent i fa reaccionar la neu de forma instantània, sobretot si aquesta és
molt seca i freda.

Estat de la neu

La neu ha tornat al fons de vall però és efímera i no arriba a acumular-se. La neu vella és su cient per
lliscar amb esquís des dels 16-700 m en obagues i els 19-2000 m en solanes. Els gruixos es mantenen
entre els 120 i 160 cm a 2200 m. La neu nova que està caient és molt freda, lleugera i transportable, i
se situa damunt d’un mantell encrostat i dur a totes les cotes i orientacions per la fusió ns ahir i el
posterior regel brusc que estabilitza el mantell internament. Els problemes d’allaus que tindrem pel
cap de setmana estaran sobretot relacionats amb la capa més super cial de neu, sense descartar la
caiguda d’algun lliscament basal aïllat.

Meteo

Des d’ahir dijous nit ha entrat un tàlveg de latituds polars que ens ha portat aire
molt fred i neu nova. Fins demà dissabte migdia al vessant nord tindrem
retenció de núvols que mantindran la nevada moderada amb cota de neu al fons
de vall. A cotes altes i sobretot prop del límit sud, el vent del nord-oest bufarà
moderat i fort. Dissabte tarda el cel s’anirà trencant i tindrem unes hores de
treva ns que una nova borrasca que diumenge se situarà damunt la península
Ibèrica ens enviarà aire relativament més càlid de sud-oest, vent fort i núvols,
que la matinada de diumenge a dilluns poden donar noves precipitacions amb
cota de neu per damunt dels 2000 m.

24h. 48h.

Predictora: Montse Bacardit
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