
Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 26/2/2017 a les 08:00 
Vàlid pel 26 i 27/2/2017

Perill 24h. Distribució Situació Perill 48h.

Avui tornarem a tenir un dia gairebé primaveral amb força contrast segons les orientacions i bones condicions de neu. Seguim tenint com a principal
problema les capes febles persistents que es mantenen actives en obagues altes. Encara que la probabilitat de desencadenament ja és molt baixa,
si juguem a buscar-les correm el risc de trobar-les, ja que les conseqüències de desencadenar una placa poden ser greus. Assegurem-nos bé de que
tenim sota els nostres peus quan vulguem afrontar grans obagues dretes i amb mantell prim.

Capes febles persistents
Orientació Cota Mida Probabilitat

La probabilitat de desencadenar una placa pel nivell de neu sucre enterrada el 10 de gener és petita, ja sigui perquè es troba molt fonda o perquè a
sobre no té nivells cohesius o té nivells molt durs. De totes formes encara no podem a rmar que les obagues amb mantell prim siguin segures i les
plaques que podem desencadenar poden tenir grans dimensions i enterrar un grup sencer. Hem de continuar sent conservadors en aquest terreny.
Clavar la sonda per a detectar a quina profunditat es troba la capa crítica i que té per sobre és una bona tàctica a l’hora d’afrontar aquest terreny. 
En obagues molt dretes, una capa de neu sucre super cial es mobilitza ràpidament al nostre pas i cal vigilar que no ens arrossegui vessant avall.

Lliscaments
Orientació Cota Mida Probabilitat

De forma residual encara pot caure a alguna placa de fons a partir de migdia en terreny favorable.

Estat de la neu

Trobarem molt bones condicions per a fer qualsevol sortida de muntanya, podent calçar esquís a partir dels
1300 m a les obagues i dels  1600-1700 m a les solanes. 
El cicle de fusió-regel domina a les solanes gairebé a totes les cotes. Les obagues es mantenen encara fredes 
i amb neu canviant, dura, encrostada  o neu poc cohesiva super cialment. 
A la part basal del mantell dels vessants obacs es manté la capa de neu sucre (gobelets) molt desenvolupada
i a una profunditat  variable que encara és reactiva als tests d’estabilitat i tot i que fa dies que no dona lloc a
accidents, ens resistim a obviar-la.

Meteo

L’anticicló ens seguirà acompanyat dos dies més. Les temperatures seguiran altes
encara que amb tendència a la baixa. Demà a la tarda el cel s’ennuvolarà i
començaran a baixar les temperatures de forma clara. El vent bufarà de l’oest moderat
als cims.
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