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Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 7/2/2017 a les 08:00 
Vàlid pel  7/2/2017 i 8/2/2017

Perill 24h. Distribució Situació Perill 48h.

Aquesta serà una setmana de muntanya russa: de la tempesta de neu freda, seca i ventada d’ahir, avui toca patir la part càlida, amb un mantell
humitejat a cotes mitges i baixes, mentre que en alçada continuen formant-se noves plaques. Aquesta nit un nou front fred farà davallar bruscament
la temperatura i per demà ens tornarem a despertar amb un ambient d’hivern al fons de vall. Degut al mantell delicat i la visibilitat molt reduïda,
les condicions no són gens recomanables per fer activitat en terreny exigent o complex i lluny de la protecció del bosc.

Neu ventada i neu recent
Orientació Cota Mida Probabilitat

Per damunt dels 2200 m i sobretot en cotes altes, el mantell continua molt delicat i el perill accidental és elevat: a les plaques de vent gruixudes i
extenses formades ns ahir matí, hi afegim noves plaques de neu més densa amb vent menys fort formades les darreres 12h. Aquestes noves
plaques, signi quen un nou problema i ens amaguen les acumulacions de neu ventada prèvies. A partir d’avui a la tarda, hi afegirem una tercera
generació de plaques de vent que encara ens complicarà més la situació per demà matí. La visibilitat molt reduïda fan molt difícil traçar un itinerari
segur.

Neu humida per pluja
Orientació Cota Mida Probabilitat

Per sota dels 2200 m, amb les temperatures positives i la pluja, la neu recent s’ha humitejat al menys ns la neu vella o ns al terra a cotes baixes. 
Fins que les temperatures no tornin a davallar, es manté probable la caiguda espontània d’allaus humides en terreny de més de 30º i/o amb poca
rugositat en el trajecte, com zones canalitzades.  També és possible provocar la caiguda de purgues al nostre pas amb les taules. Per poca neu que
es mobilitzi, al ser densa i pesada, ens pot atrapar amb facilitat i colgar-nos en terreny trampa.

Estat de la neu

En cotes mitges i baixes el paquet de neu recent caigut ns ahir s’ha humitejat fortament. A cotes altes, als
40-60 cm de neu recent freda i ventada també s’han densi cat i cal afegir-hi 10-15 cm més de neu nova i
densa caiguda ns aquest matí. El vent ha provocat una important redistribució del conjunt de neu nova, amb
grosses acumulacions als sotavents favorables i zones pelades prop de les crestes exposades al vent de nord.

Meteo

El pas d’una cua de front càlid ha deixat per avui dimarts el el cel tapat amb l’aire
saturat d’humitat i temperatures suaus (iso 0 a 2200 m). Aquest matí pot plovisquejar

ns aquesta cota, amb vent entre feble i moderat de l’oest. A partir de migdia la
temperatura començarà a davallar per un nou front fred actiu que reactivarà la
nevada. Fins demà dimecres matí podrien acumular-se 20-30 cm de neu nova amb
cota al fons de vall i la nevada mantenint-se al llarg del dia, amb vent del NW bufant
fort altre cop.
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