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Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 21/1/2017 a les 08:00 
Vàlid pel 21 i 22/1/2017

Perill 24h. Distribució Situació Perill 48h.

Les plaques en obagues protegides es mantenen inestables i fràgils per la presència de capes febles persistents. L’activitat de lliscaments basals
continuarà avui i els propers dies mentre els vessants típics disposin de gruix de neu su cient per despenjar-se. Per tant seguim amb un mantell tan
sols moderadament estable i dos problemes d’allaus que exigeixen plani cació i avaluació sobre el terreny per traçar l’itinerari.

Capes febles persistents
Orientació Cota Mida Probabilitat

En vessants dels quadrants nord i est, allà on no es veu que hi a ora una dura crosta en superfície, cal sospitar la presència d’una placa inestable
per la capa de neu sucre, ns i tot sal grossa, enterrada des del 10 de gener. Aquestes plaques per capes febles persistents, necessiten terreny
favorable a la iniciació i al desencadenament (pendent de més de 35º, convex, no suportat, placa poc gruixuda), però en cas de fer-ho, poden donar
lloc a allaus de talls gruixuts i amples, amb potencial per tapar-nos amb facilitat. En vessants de menor pendent, és molt fàcil provocar col·lapses
amb woumfs i esquerdes amb propagació.

Lliscaments basals
Orientació Cota Mida Probabilitat

El conjunt del mantell de neu en vessants solans de fort pendent, substrat herbós i el terra no gelat previ a la nevada, tendeix a lliscar avall,
causant esquerdes de fons i lliscaments basals, aquestes plaques de fons que deixen el terra al descobert. L’activitat de lliscaments continuarà els
propers dies, mentre els vessants d’aquestes característiques disposin de gruix de neu su cient. Cal evitar el terreny procliu a aquest tipus d’allaus,
cauen quan volen, són una autèntica ruleta russa!

Estat de la neu

La neu és present des del fons de vall amb gruixos a 2200 m de 100-120 cm, zones de citàries a sobrevent i
acumulacions gruixudes en sotavents. La neu es conserva pols i freda en la majoria de cotes i orientacions,
exceptuant indrets totalment ventats o vessants sud i oest de forta inclinació on comença a haver-hi una
crosta de sol. Les noves acumulacions en orientacions solanes es troben majoritàriament estabilitzades. El
problema persisteix en les obagues protegides dels quadrants nord i est, on no la neva caiguda des del 10 de
Gen, se situa damunt una capa de neu sucre o sal grossa, molt feble i fràgil.

Meteo

La depressió situada al Mediterrani occidental es manté activa amb nevades en cotes
baixes i més abundants al Pirineu Oriental. Al Pirineu Central, avui encara estarem al
marge, amb força sol i alguns núvols. Demà diumenge el cel es taparà al llarg del matí
i a la tarda pot nevar feblement (5-10 cm). El vent continua bufant de llevant entre
feble i moderat, i humitats elevades. Les temperatures, poc a poc remunten respecte
dies previs, però es mantenen negatives a alta muntanya mentre que al fons de vall
són positives durant el dia.
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