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Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 24/03/2017 a les 08:00 
Vàlid pel 24 i 25/03/2017

Perill 24h. Distribució Situació Perill 48h.

Fins avui a la tarda els principals problemes d’allaus si situen a les obagues on es es mantenen plaques de vent inestables i susceptibles de
desencadenar així com possibles purgues sense cohesió. A partir d’aleshores, l’entrada de la llevantada prevista, reactivarà la nevada de forma
intensa i abundant, complicant l’estabilitat del mantell de neu i incrementant el perill d’allaus, tant accidental com natural pel cap de setmana.

Neu ventada
Orientació Cota Mida Probabilitat

Les plaques de vent formades amb la nevada de la nit passada es mantenen fràgils i inestables en sotavents obacs, alts i favorables a l’acumulació
pel vent de sud i al desencadenament (pendent, convex,…). A partir d’avui migdia, amb la reactivació de la nevada amb vent de llevant es formaran
noves acumulacions estenent-se en un ventall més ampli d’orientacions. En els moments de major intensitat de la nevada poden desprendre’s de
forma espontània, sobretot sota colls, carenes i cims, i atènyer mida su cient per enterrar-nos. Fins avui migdia el temps encara ens deixarà
reconèixer aquestes plaques, i hem d’estar atents als canvis d’orientació i als indicis com ssures o profunditat de la traça variable.

Neu recent
Orientació Cota Mida Probabilitat

Els 25-30 cm caiguts ns ahir en vessants obacs i protegits es mantenen secs, freds i lleugers, molt fàcils de purgar al nostre pas en vessants de
forta inclinació i provocant allaus que sense implicar gaire neu tenen llarg recorregut si el terreny ho permet. 
A partir d’avui vespre, a mesura que la nevada s’intensi qui i vagi acumulant gruixos de neu nova signi catius, el problema de neu recent s’estendrà
a totes les orientacions, augmentant la probabilitat d’allaus tant puntuals com plaques toves.

Estat de la neu

La nevada d’ahir ha marxat ràpidament de les cotes baixes i per lliscar hem de sortir dels 1600 m en obagues
i els 2000 m en solanes. Les estacions a 2200 m registren gruixos de 115 a 155 cm.  La neu vella s’ha
encrostat fortament. En obagues mitges i altes, la neu recent i ventada reposa damunt d’una na i
discontínua capa de pols reciclada que avui y els propers dies pot actuar de capa feble més preocupant.

Meteo

Seguim amb pressions relatives baixes, temperatures hivernals i cel tapant-se
progressivament, a l’espera que aquesta tarda-nit l’ull de la borrasca se situï davant la
costa de Girona i reactivi la nevada.  Els models preveuen que poden acumular-se uns
30 cm de neu nova ns demà dissabte a primera hora, amb vent moderat de llevant.
Dissabte la nevada es mantindrà feble, amb algunes clarianes possibles i vent fort de
sud. La cota de neu sembla que quedarà baixa, prop del fons de vall ns diumenge
matí,  en què les temperatures remuntaran i ja sortirà el sol.
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Predictor: Montse Bacardit


