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Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 05/03/2017 a les 08:00 
Vàlid pel 05 i 06/03/2017

Perill 24h. Distribució Situació Perill 48h.

El front càlid d’avui ens desperta de l’hivern efímer d’ahir afegint un nou problema de neu humida en les cotes baixes. En les cotes mitges i altes són
presents nombroses plaques de neu recent i neu ventada inestables que junt amb la di cultat de la boira ens exigeixen posar tots els nostres
sentits per traçar un itinerari segur.

Neu ventada i neu recent
Orientació Cota Mida Probabilitat

Els 30 cm de neu nova caiguts des de la matinada de dissabte en cotes altes han estat redistribuïts pel vent inicial molt fort de sud i a continuació
d’oest i nord-oest. El vent continuarà bufant moderat a cotes altes formant noves plaques, que estan donant lloc a desencadenaments un un ventall
ampli d’orientacions i no sempre en els sotavents clars. 
Per sota de les cotes on el vent és el factor dominant, el gruix de neu nova tant per la lleugera insolació d’ahir com per la pujada de la temperatura
d’avui està guanyant estructura de placa, augmentant la probabilitat de desencadenament. 
En obagues altes i de mantell prim les noves plaques reposen damunt de les plaques dures persistents que no podem descartar que puguin
despertar en aquest nou episodi.

Neu humida
Orientació Cota Mida Probabilitat

El temps humit i emboirat amb la pluja i neu nova humida prevista serà especialment efectiu per humitejar el conjunt de la neu recent i provocar
nombroses caigudes naturals d’allaus de neu humida en vessants de forta inclinació en totes les orientacions de les cotes baixes. També serà
possible provocar purgues humides al nostre pas. 
Vigilem la successiva transformació de la neu al llarg del matí, i indicis d’inestabilitat com caiguda de boles i petites purgues. Tenir present per on
estem circulant i quin terreny tenim a damunt nostre.

Estat de la neu

Tot i la darrera nevada, hi ha prou neu per lliscar des dels 1400 m en obagues i els 1800 m en solanes. Les
estacions registren gruixos de 115 a 160 cm. Dins el gruix de neu nova, hi ha una capa de neu granulada més
tova i activa. A més, en obagues, les noves plaques reposen damunt de zones amb pols reciclada, que ahir
també van mostrar-se actives en els nombrosos desencadenaments. A la part mitja-basal del mantell en
obagues es mantenen les capes febles persistents de gobelets que en indrets de mantell prim no podem
descartar que pugui reactivar-se amb aquest nou episodi.

Meteo

El temps continua inestable. Avui diumenge creua un nou front atlàntic relativament
més càlid que mantindrà el cel tapat i emboirat, i donarà precipitacions febles (uns 5-
10 cm) amb cota progressivament més alta (al voltant dels 1700 m amb neu humida

ns els 2000 m).  No està clar que hi hagi treva amb clariana per la propera nit.
Dilluns arriba un nou front relativament més fred que tornarà a fer baixar els
termòmetres i amb més nevades febles. Al seu darrere el vent del nord-oest bufarà
fort i molt fort ns la matinada de dimarts.
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