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Butlletí Perill d’Allaus
Emès el 04/12/2017 a les 08:00 
Vàlid per 04 i 05/12/2017

Perill 24h. Distribució Problema Perill 48h.

Les plaques de neu recent i neu ventada es mantenen inestables i susceptibles al desencadenament en terreny especí c. Ahir vam registrar
nombrosa activitat d’allaus, accidental i arti cial, en un ampli ventall de cotes i orientacions. El fred que manté molt freda la neu i sobretot el tipus
de capa feble on reposen la majoria de les plaques indica que hem de seguir escollint terreny de baixes conseqüències i aplicant rigorosament els
bons hàbits de circulació.

Neu recent
Orientació Cota Mida Probabilitat

El paquet de neu recent acumulada reposa a damunt d’una capa més feble i incohesiva de neu sucre just per sobre la crosta de pluja de novembre.
Les plaques toves formades durant la nevada, amb el vent donant certa cohesió i l’assentament de la neu amb el pas de les hores, es mantenen
actives en terreny favorable al desencadenament pel pas d’un sol esquiador. Cal seguir evitant esquiar terreny dret, vessants convexos, i sigueu
vigilants amb les trampes del terreny.

Neu ventada
Orientació Cota Mida Probabilitat

El vent del NW i N ha format nombroses plaques en sotavents i zones d’acumulació per damunt del límit del bosc en un ampli ventall d’orientacions.
Tot i la insolació d’ahir, aquesta encara no és su cient per ajudar a cohesionar els nivells febles. La tàctica és força sebzilla: evitar les acumulacions
de neu ventada situades en vessants drets, especialment sota colls, carenes, parts altes de canals,… Fer atenció en els canvis abruptes d’orientació i
convexitats.

Estat de la neu

La neu és present i contínua des del fons de vall, tot i que està marxant ràpidament en solanes i en obagues
sense base prèvia. Les estacions a 2200 m registren gruixos de 40-65 cm. La neu recent es manté molt freda
tot i que amb el pas de les hores s’ha assentat i és més densa. El que més ens preocupa del mantell de neu
actual és la capa de neu sucre enterrada just a sota la neu recent i aquesta damunt la crosta de pluja.
Aquesta combinació és inestable i perillosa: ahir va causar nombrosa activitat d’allaus accidental i pot
esdevenir un problema persistent els propers dies o setmanes.

Meteo

Domini de l’anticicló i temps estable des d’avui ns a dimecres. Avui dilluns jornada
ben assolellada, temperatures en recuperació progressiva, humitat relativa de l’aire en
descens i  vent del N bufant ja molt uix exceptuant als límits amb el vessant S. Demà
dimarts tornarà a ser radiant i ja força sec. Les temperatures assoliran valors positius a
alta muntanya i el vent estarà calmat o bufant feble de W o S.

24h. 48h.

Predictora: Montse Bacardit
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