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Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 19/1/2017 a les 08:00 
Vàlid pel 19 i 20/1/2017

Perill 24h. Distribució Situació Perill 48h.

Les plaques de vent, amb la insolació i el pas de les hores, estan guanyant estabilitat progressivament . Tanmateix, aquestes plaques encara són
fràgils, sobretot en sotavents de cota alta i en vessants més obacs i arrecerats del vent, degut a la presències de capes febles persistents. En aquest
mosaic d’inestabilitat i perill d’allaus, avui hi afegim els lliscaments basals, que ahir van començar a despenjar-se i ho continuarà fent els propers
dies. En resum, un mantell força delicat que exigeix una acurada avaluació per traçar l’itinerari.

Neu ventada i capes febles persistents
Orientació Cota Mida Probabilitat

Les plaques de vent formades durant la nevada són nombroses i s’estenen en nombroses orientacions. Les bones notícies són que el vent les ha
“posat” de forma molt homogènia i compacte, sense haver-hi nivells febles poc cohesius intercalats massa clars. La insolació d’ahir en vessants
solans de cotes baixes i mitges ja va contribuir a millorar l’estabilitat. Per contra, en vessants sud a cotes altes, i vessants del quadrant est a cotes
altes i mitges, les plaques de vent encara poden romandre inestables tant per nivells febles no persistents, com per la “famosa” capa de neu sucre
enterrada des del 10 de gener. Aquestes tenen una distribució especí ca i necessiten terreny favorable a la iniciació i al desencadenament, però en
cas de fer-ho, poden donar lloc a allaus amb potencial per tapar-nos.

Lliscaments basals
Orientació Cota Mida Probabilitat

El conjunt del mantell de neu, amb el pas dels dies després de la nevada s’està assentant i guanyant cohesió. En vessants solans, de forta inclinació,
substrat herbós i poc rugós, i el terra que no estava gelat previ a la nevada, està accelerant el moviment de lliscament basal. Ahir ja van començar a
despenjar-se nombrosos lliscaments basals, aquestes plaques de fons que deixen el terra al descobert, i nombroses esquerdes. Aquesta activitat
continuarà avui i els propers dies. La millor tàctica és evitar el terreny procliu a aquest tipus d’allaus, cauen quan volen, són una autèntica ruleta
russa!

Estat de la neu

La neu és contínua des del fons de vall amb gruixos a 2200 m d’uns 120 cm, zones clarament de citàries a
sobrevent i acumulacions molt gruixudes en sotavents. La neu es conserva pols i freda a gairebé totes les
cotes i orientacions, exceptuant indrets totalment erosionats pel vent on a ora una dura crosta. Els nivells
febles dins la neu nova i a la base de la neu nova,on les acumulacions són menys compactes, estan guanyant
cohesió. En les obagues protegides, la neu sucre enterrada el 10 de gener es manté fràgil i reactiva.

Meteo

Als Pirineus ens quedem lluny dels efectes de la depressió situada a la costa
valenciana que està causant nevades en cotes baixes, i continuem amb el domini
d’altres pressions i ux de llevant que encara que per ara no portarà noves nevades sí
que manté l’aire fred i relativament humit. Les temperatures a alta muntanya es
mantenen en valors negatius dia i nit, mentre que al fons de vall, durant el dia, ja
seran positives. Avui un nou dia plenament assolellat amb vent feble de nord mentre
que demà sol i núvols amb vent de l’est.
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