
Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 2/2/2017 a les 08:00 
Vàlid pel  2/2/2017 i 3/2/2017

Perill 24h. Distribució Situació Perill 48h.

El degoteig gairebé diari de plaques accidentals de mida su cient per enterrar a una persona en terreny obert,  mantenen les capes febles
persistents de les obagues com a principal problema a evitar, amb un lleuger repunt que aportaran les noves acumulacions degut al vent del SW
que bufarà fort tot el dia.  Com ahir, continuarà l’activitat lliscaments basals que a més de les solanes ja afecten a  vessants est menys assolellats.

Capes febles persistents i neu ventada
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. A més s’han començat a formar plaques de vent també a cotes altes i obagues. 
Molta precaució en aquest terreny assenyalat ja que podem desencadenar plaques  a distancia des de llocs plans o amb poc pendent.

Lliscaments basals
Orientació Cota Mida Probabilitat

Tot i la baixada de la temperatura, l’augment de la humitat farà que encara avui hi hagi lliscaments basals en solanes però també en orientacions
est. Evitem circular per aquestes orientacions i no ens re em de vessants drets herbosos ja aquests moviments de neu són força imprevisibles.

Estat de la neu

La innivació en general es manté molt bona i a les obagues comencem a lliscar des de fons de vall, amb
gruixos que a 2200 m ronden els 100 cm. Les temperatures ja han començat a baixar i la neu en superfície
s’anirà encrostant amb el pas de les hores.  A cotes baixes la neu es mantindrà humida durant tot el dia
mentre que a les obagues la neu es troba més seca i en llocs més ventats, 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

Estem plenament immersos en una situació de ponent amb vent fort del SW i
precipitacions que gairebé no ens afectaran. Per avui dijous el cel es mantindrà cobert
i pot escapar-se alguna gota amb cota de neu als 1800-1600 m. El més destacable
serà el vent que bufarà molt fort als cims, amb cops que poden superar els 100 km/h. 
Demà divendres el dia serà molt semblant  però amb les temperatures en progressiu
descens, una mica més de precipitació i vent mantenint-se fort i molt fort als cims..
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