
Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 5/2/2017 a les 08:00 
Vàlid pel  5/2/2017 i 6/2/2017

Perill 24h. Distribució Situació Perill 48h.

El panorama canvia radicalment respecte a ahir. La nevada d’avui i una ràpida baixada de la temperatura farà que amb el pas de les hores es formin
noves plaques de vent i acumulacions de neu recent cada cop més gruixudes i que es mantindran fràgils. No hem d’oblidar però que en moltes
obagues encara hi ha una capa de neu sucre enterrada que es mostra activa i que durant la setmana ha estat l’origen de plaques accidentals a
distància.

Neu recent i neu ventada
Orientació Cota Mida Probabilitat

Aquest problema anirà augmentant amb el pas de les hores, i al nal del dia ja es podran desencadenar plaques accidentals en vessants est i sud
prou importants per provocar-nos danys en terreny exposat o enterrar-nos en zones canalitzades. 
Cal controlar el gruix de neu nova al llarg de les nostres sortides i evitar vessants protegits del vent del nord-oest on les acumulacions seran més
grans.

Capes febles persistents
Orientació Cota Mida Probabilitat

En obagues protegides, hi ha un nivell de neu sucre enterrat que es mantenia plenament actiu fa uns dies i a pesar de les altes temperatures de les
darreres hores encara pot reaccionar a la nostra sobrecàrrega i trencar plaques amb grans propagacions i capacitat d’enterrar-nos en terreny obert. 
Davant del dubte, evitem circular per aquest tipus de terreny a menys que tinguem prou experiència per avaluar el seu potencial.

Estat de la neu

Les altes temperatures i la humitat del 100% d’ahir van humitejar la neu gairebé totes les cotes. El
refredament actual farà que la neu nova freda i lleugera que caurà al llarg del dia ho faci sobre una
superfície força endurida. Es formaran noves acumulacions de neu ventada en orientacions est i sud-est. 
Internament, per sota dels 2000 m el mantell es mantindrà encara molt humit. Per sobre d’aquesta cota, a les
obagues es manté un nivell de facetes i gobelets (neu sucre) enterrats que mostren resultats positius als
testos d’inestabilitat.

Meteo

L’entrada d’aire humit atlàntic fa un gir a nord-oest i portarà una notable baixada de la
temperatura amb precipitacions de neu  que començaran a mig matí i es reactivaran a
partir de migdia amb cota de neu que anirà baixant ns als 900 m a darrera hora. Es
podran acumular ns a 40 cm de neu nova. El vent anirà augmentant i acabarà el dia
bufant fort del nord-oest. 
Demà dilluns el cel es mantindrà tapat amb nevades ja febles, les temperatures
s’aniran recuperant i el vent continuarà del nord-oest a uixant amb el pas de les
hores.
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