
Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 31/2/2017 a les 08:00 
Vàlid pel  1/2/2017 i 2/2/2017

Perill 24h. Distribució Situació Perill 48h.

La sensació d’avui serà d’un dia plenament primaveral tant pel temps com la neu. La neu pesada o crostada  que trobarem, amb activitat de neu
humida i lliscaments de fons, emmascara el principal problema que es localitza a les obagues protegides per sobre dels 2000 m. El nivell de neu
sucre enterrat sota la darrera nevada encara pot reaccionar amb la nostra sobrecàrrega i donar lloc a plaques accidentals prou grans per enterrar un
grup sencer..

Capes febles persistents
Orientació Cota Mida Probabilitat

Les altes temperatures han provocat una important transformació de la superfície de la neu amb nes crostes a les obagues que donen una falsa
sensació de seguretat. Les capes de neu sucre enterrades mantenen encara totes les característiques per a que es generin plaques que ens poden
enterrar en terreny obert.

Com venim dient, no cal lupa ni tests d’estabilitat ni grans coneixements de neu i allaus, només cal evitar terreny dret en obagues per sobre dels
2000 m, i tenir en compte que aquestes allaus es poden desencadenar a distancia des de llocs plans o amb poc pendent.

Lliscaments basals i neu humida
Orientació Cota Mida Probabilitat

Aquest  problema va guanyant protagonisme i serà el més destacable a nivell paisatgístic, molt afavorit per les temperatures altes i els núvols que
no han permès el regel nocturn. Ja a partir de mig matí esperem de nou que s’iniciï un cicle natural d’allaus de neu humida i lliscaments basals
afectant els vessants solans de forta inclinació que encara no  s’hagin purgat.

Estat de la neu

La innivació en general es manté molt bona i les obagues són esquiables des de fons de vall, amb gruixos
que a 2200 m ronden els 100 cm. Les altes temperatures, que ja han tocat sostre, han fet desaparèixer del tot
la meravellosa neu pols que teníem el cap de setmana. A cotes baixes la neu es mantindrà humida durant tot
el dia mentre que a les obagues hi ha una crosta super cial que ens di cultarà força el desplaçament. 
Internament, l’estructura de la neu és la d’una inestabilitat de llibre: per sobre de la crosta marró s’hi van
desenvolupar facetes i gobelets (neu sucre) durant la llarga sequera de desembre. Un cop tapades per la
nevada del 11-17 de gener, aquesta neu sucre ha esdevingut una capa feble que encara perdura.

Meteo

Una situació de vent del sud-oest s’està refermant i serà la protagonista en els propers
dies.  Avui el cel estarà enteranyinant tapant-se del tot a darrera hora. Les
temperatures, que han tocat sostre aquesta matinada es mantindran altes amb la iso 0
a prop dels 2500 m. Per sort no precipitarà i el vent del sud es mantindrà moderat. 
Demà dimecres continuarem amb un dia tapat i sense precipitacions. Les
temperatures poc a poc aniran baixant però encara esperem mínimes positives. El
vent es reforçarà del sud-oest i bufarà molt fort als cims.
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