
Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 6/2/2017 a les 08:00 
Vàlid pel  6/2/2017 i 7/2/2017

Perill 24h. Distribució Situació Perill 48h.

Ambient plenament hivernal amb torb en altitud i grans acumulacions de neu nova molt fràgils. Avui esperem que hi hagi activitat natural d’allaus
de neu recent en pendents drets. Al nostre pas podem trencar plaques de neu ventada que poden ser molt gruixudes i fàcilment enterrar-nos en
terreny obert. Cal que limitem les nostres sortides a terreny simple i boscat a l’espera de la progressiva estabilització d’aquesta neu nova i fortament
ventada.

Neu ventada i neu recent
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 que es troba cada cop més profund. En
cas d’activar-lo, podria tenir grans propagacions i donar lloc plaques de mida su cient per a enterrar tot un grup en terreny obert. Cal anar amb molt
de compte quan circulem per aquest tipus de terreny valorant bé les conseqüències que podria tenir un potencial accident.

Estat de la neu

Fa de mal dir per l’acció del vent però en les darreres 24 hores s’hauran acumulat entre 40 i 60 cm de neu
nova a 2200 m. El vent ha provocat una molt important redistribució d’aquesta neu sobretot a cotes altes i les
temperatures baixes fan que sigui una neu molt freda i lleugera.  La base de la nevada la forma una capa de
neu força regelada a cotes baixes i endurida a la resta.  Al nal del dia s’humitejarà a cotes baixes. 
Internament a les obagues es manté un nivell de facetes i gobelets (neu sucre) enterrats a més d’un metre
però que encara mostraven inestabilitat a nals de la setmana passada.

Meteo

El ux del NW amb fronts humits encara ens afectarà avui i demà però cada cop amb
menys intensitat. Aquest matí tindrem una petita treva i de cara al vespre un nou front
càlid farà que tornem a tenir una nevada moderada de neu pujant dels 600 ns als
1600 m al nal del dia. Es podran acumular entre 10 i 15 cm més de neu nova. El vent
continuarà bufant del nord-oest però clarament a la baixa. 
Demà dimarts continuarà el cel tapat amb nevades moderades i cota de neu que
tornarà a baixar al llarg del dia. El vent bufarà moderat del nord.
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