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Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 11/02/2017 a les 08:00 
Vàlid pel  11 i 12/02/2017

Perill 24h. Distribució Situació Perill 48h.

En un cap de setmana que serà condicionat altre cop pel vent de sud, remarquem que el principal problema d’allaus continua trobant-se en els
vessants obacs, on les capes febles persistents es  mantenen despertes a l’interior del mantell, i amb capacitat de d’activar-se i generar allaus de
placa amb amples cicatrius. A més a més, en aquests mateixos vessants obacs, s’aniran formant noves plaques de vent que al ser tant recents seran
molt fàcils de desencadenar.

Neu ventada i capes febles persistents
Orientació Cota Mida Probabilitat

Les plaques de vent formades amb les darreres nevades, en vessants assolellats, s’han anat estabilitzant. Tanmateix, en sectors obacs, encara es
mantenen fràgils i susceptibles de desencadenar-se i no només per nivells poc cohesius més super cials, si no sobretot pel problema de capes
febles persistents. 
Tot i trobar-se cada cop més profunda per les successives nevades, en determinats vessants obacs, alts i oberts, la capa de neu sucre encara és prou
super cial i mostra capacitat d’activació i propagació, amb potencial per causar allaus de placa destructius. 
A més a més, l’entrada de vent de sud causarà transport rellevant i formació de noves i fràgils plaques de vent en aquests mateixos vessants obacs i
protegits.

Lliscaments
Orientació Cota Mida Probabilitat

Amb la pujada d’humitat i les temperatures cada cop més suaus, la neu de les darreres nevades s’assenta, es cohesiona, i això permet reactivar
l’activitat natural de lliscaments, aquestes plaques de fons que deixen el terra al descobert. Estiguem atents a les possibles caigudes en vessants
típicament herbosos i de forta inclinació, i no ens exposem si hi ha prou neu per purgar o ja hi veiem esquerdes de fons obertes.

Estat de la neu

La neu és present des del fons de vall amb gruix su cient per lliscar en vessants obacs. Les estacions a 2200
m registren de 130 a 160 cm, en la mitjana per l’època. En vessants poc assolellats, la neu nova es manté
freda i lleugera, tot i que amb el vent de sud previst pel cap de setmana es redistribuirà progressivament. A
cotes altes hi han grosses acumulacions als sotavents i zones pelades a les zones exposades. A les obagues
persisteix la capa de neu sucre sense cohesió prop de la base del mantell, que en indrets on no es troba
massa profunda encara es mostra activa i amb capacitat de produir allaus de placa de propagacions
sorprenents.

Meteo

La borrasca formada al sud-oest de la Península se’ns apropa progressivament al llarg
d’avui dissabte: cel cada cop més tapat, temperatures suavitzant-se, pujada d’humitat i
increment del vent del sud, sobretot al nal del dia, amb alguna nevada feble al límit
sud. Demà diumenge serà molt ventós, amb cel variable, humitat elevada i
temperatures suaus. Al nal del dia altre cop pot nevar, amb gruixos rellevants al límit
sud, i pluja a cotes baixes.
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