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Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 28/2/2017 a les 08:00 
Vàlid pel 28/02 i 01/03/17

Perill 24h. Distribució Situació Perill 48h.

Comencem el dimarts amb condicions de temps i de neu prop d’una situació favorable. Tanmateix, a partir de migdia, el pas d’un front atlàntic fred
amb vent fort de l’oest farà canviar el panorama de manera sobtada i, sense oblidar-nos de les plaques persistents en obagues, la neu ventada
prendrà protagonisme. Per demà i dijous es preveuen dos dies amb condicions més estables però a partir de divendres el panorama torna a enredar-
se amb el pas successiu de nous fronts, com típicament pertoca en el mes de març.

Neu ventada
Orientació Cota Mida Probabilitat

El vent de l’oest ha començat a bufar i es preveu que es reforci en les properes hores i ns la següent matinada. En aquests moments hi ha poca neu
disponible per transportar (tan sols la na capa de pols reciclada en superfície de les obagues). Però a partir de migdia amb el ruixat de neu previst,
el transport ja pot ser rellevant per formar noves acumulacions de neu ventada, que encara que no siguin prou grans per tapar-nos en terreny obert,
al ser tant recents, seran molt fràgils i fàcils de desencadenar. Precaució extra a partir de migdia a l’hora de circular pels sotavents de colls i
carenes.

Capes febles persistents
Orientació Cota Mida Probabilitat

La probabilitat de desencadenar una placa per la capa feble persistent de gobelets és baixa, ja sigui perquè es troba molt profunda o perquè a
damunt hi reposen capes de neu molt endurides. Tanmateix, en obagues amb mantell prim, no podem descartar la possibilitat de desencadenament
de placa, que en cas de fer-ho, podria tenir grans dimensions i enterrar un grup sencer. 
Recomanem mantenir una tàctica conservadora en aquest tipus de vessants o avaluar-los abans d’entrar-hi, per exemple, clavant la sonda per
detectar a quina profunditat es troba la capa crítica i la duresa de les capes que té per sobre.

Estat de la neu

Trobem neu contínua per lliscar des dels 1400 m en obagues i dels  1600-1700 m en solanes. Els gruixos són
lleugerament de citaris al promig per l’època, sobretot a la meitat nord de l’Aran. Avui amb la poca insolació
la neu transformarà poc o tan sols ho farà super cialment en les cotes baixes. En obagues la neu és força
variable, amb una na capa de pols reciclada en zones protegides i neu més dura o encrostada en terreny
més obert. Amb l’entrada del vent d’oest i nord-oest i les precipitacions previstes a partir de migdia, es
formaran noves acumulacions de neu ventada. A la part basal del mantell dels vessants obacs amb mantell
prim la capa feble persistent de gobelets es mostra encara reactiva als tests d’estabilitat.

Meteo

Avui dimarts ens llevem amb el cel encara força clar però els núvols taparan el cel
ràpidament degut al pas d’un front fred atlàntic. A partir de migdia aquest donarà lloc
a una nevada feble (uns 10 cm) però caiguts de forma intensa i acompanyats per vent
fort d’oest i nord-oest.  La cota pot baixar ns els 1200 m i la propera nit serà freda.
Per demà esperem temps més estable, recuperació de les temperatures, pocs núvols i
vent uix del sud-oest.
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