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Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 03/03/2017 a les 08:00 
Vàlid pel 03 i 04/03/2017

Perill 24h. Distribució Situació Perill 48h.

Avui ns a migdia tindrem condicions força similars respecte ahir, amb solanes primaverals i obagues altes amb acumulacions molt petites de neu
ventada. El vent de sud i la nuvolositat ens posaran cada cop més difícil progressar. A partir de migdia, amb l’inici de la nevada intensa prevista, la
neu veu ventada prendrà total protagonisme formant noves plaques que faran incrementar el perill d’allaus que demà pot assolir el grau de marcat.

Neu ventada i capes febles persistents
Orientació Cota Mida Probabilitat

En el moment d’emetre aquest butlletí, les plaquetes de vent són isolades i residuals. El vent de sud començarà a formar noves petites
acumulacions amb la poca neu disponible per transportar. Però de forma signi cativa, a partir de migdia amb l’inici de la nevada, la formació de
noves plaques de vent serà immediata, sobretot als sectors prop dels límits est i sud de la vall, i inicialment en vessants obacs. Amb el gir del vent a
nord-oest, les plaques es distribuiran en major nombre de vessants i orientacions. 
Les noves plaques de vent en obagues reposaran damunt de les plaques dures persistents, que encara que ja fa molts dies que no han donat
activitat d’allaus no podem descartar que puguin despertar en aquest nou episodi.

Neu humida i lliscaments
Orientació Cota Mida Probabilitat

Avui ns que no baixi clarament la temperatura que afavoreixin el regel i l’encrostament de la neu, encara és possible la caiguda d’algun lliscament
basal en vessants de forta inclinació d’herba o roca i amb pocs ancoratges que encara no hagi purgat. En cotes baixes i mitges podem trobar la neu
molt podrida i podem provocar petites purgues humides al nostre pas o amb els esquís.

Estat de la neu

Es pot lliscar amb continuïtat des dels 1400 m en obagues i dels  1700 m en solanes segons la inclinació del
vessant. Les estacions registren gruixos de 90 a 130 cm, de citaris al promig per l’època. Les condicions de
solanes primaverals i obagues amb neu variada (dura, crosta, ventada, pols-reciclada) canviarà dràsticament a
partir d’avui migdia, amb la nevada prevista que demà matí pot arribar prop del fons de vall. La neu ventada
serà la protagonista, i hem de tenir present que en obagues les noves plaques en sotavents del vent de sud
es formaran damunt de les plaques dures per capes febles persistents de gobelets.

Meteo

Avui el dia estarà marcat pel vent fort de sud i cel progressivament més tapat, preludi
d’un front atlàntic molt actiu que a partir de migdia començarà a donar precipitacions.
La cota inicialment voltarà els 2000 m però  durant la propera nit pot baixar ns quasi
al fons de vall, amb vent girant a nord-oest i temperatures en descens brusc. Poden
acumular-se uns 40 cm en poques hores, sobretot prop dels límits est i sud de la vall.
Demà dissabte matí pot haver-hi alguna clariana però aviat tornarà a tapar-se i nevar
feblement, uns 10 cm més. El temps continuarà inestable al menys ns el proper
dimarts.
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