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Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 04/03/2017 a les 08:00 
Vàlid pel 04 i 05/03/2017

Perill 24h. Distribució Situació Perill 48h.

De la situació de fogony d’ahir amb temperatures positives a cotes altes a tenir neu nova ns al fons de vall han passat menys de 12 h. En aquest
curt temps s’ha acumulat més d’un pam de neu nova amb vent actiu que de forma immediata ha format noves plaques de neu ventada. Per sota dels
efectes del vent, la neu recent ha caigut de forma intensa i en les properes hores continuarà nevant. Ben tornat hivern però que ens exigeix posar-
nos en alerta per traçar un itinerari segur, a més amb visibilitat reduïda.

Neu ventada i capes febles persistents
Orientació Cota Mida Probabilitat

Els 20-30 cm de neu nova caiguts aquesta nit passada per damunt del límit del bosc, de forma immediata, han estat redistribuïts inicialment pel
vent molt fort de sud i a continuació pel vent d’oest i nord-oest. Les noves plaques de vent es mostraran fràgils i fàcils de desencadenar, i prop dels
límits sud i est de la vall, són més extenses i ja prou gruixudes per tapar-nos. Vigilem si es produeixen indicis com canvis en la profunditat de la
traça i esquerdes que puguin propagar. 
En obagues altes i de mantell prim les noves plaques reposaran damunt de les plaques dures persistents que no podem descartar que puguin
despertar en aquest nou episodi.

Neu recent
Orientació Cota Mida Probabilitat

Per sota de les cotes on el vent és el factor dominant, a mesura que continuï, nevant amb canvis en la intensitat de la nevada i/o temperatura,
contribueixen a la formació de plaques toves inestables en terreny favorable al desencadenament (dret, convex, sense suports). 
En llocs ben protegits i de forta inclinació, tant de forma natural com també accidental, són probables purgues de neu seca sense cohesió que en
terreny canalitzat o amb una trampa a sota poden arrossegar-nos i colgar-nos.

Estat de la neu

Avui altra vegada ens llevem amb neu recent ns al fons de vall però no su cient per lliscar. Trobarem una
base des dels 1400 m en obagues i els 1800 m en solanes. Les estacions registren gruixos de 100 a 160 cm.
Sota la neu nova, la superfície de la neu vella que ahir va humitejar-se s’està progressivament encrostant. En
obagues, les noves plaques de vent, reposen damunt de zones amb pols reciclada que sospitem que no
ofereixen bon lligam. A més, a la part mitja-basal del mantell, són presents les capes febles persistents de
gobelets que en indrets de mantell prim no podem descartar que pugui reactivar-se amb aquest nou episodi.

Meteo

L’activa borrasca atlàntica que ha donat lloc a la tempesta d’aquesta nit ja s’allunya
Mediterrani endins. Al seu darrere, l’aire fred i humit continuarà donant nevades febles
(uns 10-15 cm més) amb vent d’oest i nord-oest feble amb cops moderats. El vespre el
cel pot quedar unes hores serè però durant la matinada de diumenge tornarà a tapar-
se ràpidament per l’entrada de nous fronts atlàntics relativament més càlids que
reactivaran la nevada amb cota de neu més alta i vent del nord-oest reforçant-se.
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