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Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 12/02/2017 a les 08:00 
Vàlid pel  12 i 13/02/2017

Perill 24h. Distribució Situació Perill 48h.

Amb el vent d’est i sud, s’han format i continuaran formant-se noves plaques fràgils i fàcils de desencadenar en els sotavents favorables
d’orientacions oest i nord principalment. En vessants obacs i terreny molt especí c, les capes febles persistents es  mantenen despertes a l’interior
del mantell, amb capacitat d’activar-se i generar allaus de placa amb amples cicatrius.

Neu ventada
Orientació Cota Mida Probabilitat

Amb el vent de l’est i sud que bufa fort des d’ahir la tarda, i la nevada feble però que ja ha acumulat 10-15 cm nous sobretot al límit est i sud de la
vall, estan causant transport rellevant i formació de noves plaques de vent. Al ser tant recents, són molt fràgils i fàcils de desencadenar, amb
potencial per arrossegar-nos i per demà matí en alguns indrets les noves plaques ja podrien enterrar-nos. El transport serà perceptible i els indrets
amb noves acumulacions seran evidents. Vigilem possibles esquerdes, profunditat de traça variable i també en canvis d’orientació on les condicions
poden variar de manera sobtada.

Capes febles persistents
Orientació Cota Mida Probabilitat

Tot i trobar-se cada cop més profundes 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. Sovint per mitjà de desencadenaments remots, i amb potencial per causar allaus de
placa amb amples cicatrius. 
No és un escenari habitual en les nostres muntanyes: la probabilitat de desencadenament és relativament baixa però les conseqüències serien
elevades.  La millor manera per tractar-ne el risc és fer decisions conservadores de terreny.

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 135 a 165 cm, en la mitjana per l’època. Amb l’entrada de vent de sud, la neu freda i lleugera
en superfície s’està redistribuint progressivament formant noves plaques fràgils. 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

Els propers dos dies estarem a sotavent de la borrasca instal·lada a l’oest de la
Península. Durant el dia cel variable, més tapat prop dels límits est i sud, i amb més
clarianes cap al nord. Temperatures encara en lleu augment i poc contrast tèrmic dia-
nit, amb la iso0 situant-se a 2000 m. Vent fort del sud-est i sud per damunt del límit
del bosc. La matinada de diumenge tornarà a precipitar, 10-15 cm més amb cota a
1700 m i pluja a cotes baixes.

24h. 48h.

Predictor: Montse Bacardit


