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Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 06/03/2017 a les 08:00 
Vàlid pel 06 i 07/03/2017

Perill 24h. Distribució Situació Perill 48h.

Sembla que el temps estable encara tardarà en arribar alguns dies i per tant unes condicions complexes del mantell de neu que demanen molta
cura a l’hora de traçar. Avui dilluns el vent fort del nord-oest pren tot el el protagonisme. A les nombroses acumulacions de neu ventada formades
en els darrers dies, se’n formaran de noves. En les cotes mitges i baixes, ns que no baixi la temperatura de forma signi cativa, es manté un
problema de neu humida. Amb l’agreujant de la insolació prevista a partir de migdia que pot tornar a donar lloc nombroses purgues.

Neu ventada i capes febles persistents
Orientació Cota Mida Probabilitat

La successió de nevades des de dissabte acompanyades per vent que ha bufat amb direcció i intensitat variable ha format nombroses plaques de
vent fràgils i fàcils de desencadenar, sobretot en cotes altes i prop de colls i carenes en un ampli ventall d’orientacions. Amb el reforç del vent del
nord-oest i la nevada retinguda, es continua movent neu de forma efectiva per formar noves plaques, també en cotes mitges i més a sota que prop
de colls i carenes. 
En els darrers dies tenim registre de diverses plaques de vent accidentals, i hem observat l’obertura de ssures amb propagació i woumfs. Aquests
són indicis clars d’inestabilitat i de perill.

Neu humida
Orientació Cota Mida Probabilitat

El temps humit i emboirat amb la pluja i neu humida ns cotes mitges pot continuar donant lloc a caigudes naturals d’allaus puntuals humides i
lliscaments basals en vessants de forta inclinació en totes les orientacions. A partir de migdia, amb la insolació prevista, pot haver-hi activitat
natural també en cotes altes on hi toqui el sol. També és possible provocar allaus humides al nostre pas. 
Per allà on ens movem mantenim l’alerta a la caiguda de boles i petites purgues., tenir present per on estem circulant i quin terreny tenim a damunt
nostre.

Estat de la neu

Hi ha prou neu per lliscar des dels 1400 m en obagues i els 1700 m en solanes segons la inclinació. Les
estacions registren gruixos de 115 a 160 cm. La neu nova en cotes baixes s’ha humitejat fortament, en cotes
mitges s’ha humitejat i tot seguit ha compactat com formigó mentre que en cotes altes es manté seca i densa
però encara transportable. Prop de la base de la neu nova es manté una capa de neu granulada més tova i
fràgil. En obagues, les noves plaques reposen damunt de facetes ben desenvolupades i actives. 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 front càlid d’ahir amb pluja i neu humida ens ha deixat ns aquesta matinada aire
càlid ns cotes mitges. Comencem el dilluns amb l’entrada d’un nou front atlàntic,
altre cop fred, que ja està fent baixar les temperatures i causar nevades febles ns a la
tarda. Als mapes del temps, les isòbares tant en superfície com en alçada estan molt
juntes. Això vol dir vent molt fort de nord-oest en totes les cotes però especialment
prop dels límits est i sud de la vall. Demà dimarts la nuvolositat quedarà retinguda al
vessant nord, la nevada es mantindrà feble però amb cota de neu progressivament
més alta i el vent del nord-oest entre moderat i fort.
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