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Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 26/03/2017 a les 08:00 
Vàlid pel 26 i 27/03/2017

Perill 24h. Distribució Situació Perill 48h.

Si ahir vàreu estar esquiant el paquet de neu pols, buscant terreny petit i sense conseqüències, és que vàreu apro tar molt bé el dia i amb
seguretat. Avui, havent deixat de nevar i millor visibilitat, no tenim perquè pensar que l’estabilitat de la neu serà millor. Des de migdia que el vent
va estar bufant i transportant neu,formant noves acumulacions en indrets pocs habituals al que estem acostumats i amb una base poc cohesiva i
inestable. Al problema de neu ventada s’hi sumarà la neu humida al llarg del dia, doncs és inevitable que la primavera no es faci notar al mantell de
neu.

Neu ventada
Orientació Cota Mida Probabilitat

El vent inicialment de l’est i tot seguit del sud per sobre del límit del bosc ha estat mobilitzant i redistribuint la neu recent formant noves plaques
principalment en la meitat nord de les orientacions i en indrets favorables a sotavent i zones proclius al vent creuat. Prop de colls, carenes i cims
poden ser localment gruixudes, implicant su cient neu per colgar-nos amb facilitat. Hem d’estar atents i llegir bé la superfície de la neu i la forma
de terreny. Vigilem indicis com canvis en la profunditat de la traça, ssures, woumfs,… amb un petit canvi d’orientació o cota l’estabilitat de la neu
pot canviar dràsticament.

Neu humida
Orientació Cota Mida Probabilitat

Amb l’ascens de la temperatura previst i sobretot la primera insolació activaran l’activitat natural de purgues i petites allaus de neu recent humida
en terreny prou inclinat i favorable a incorporar neu. Al llarg del dia observar indicis com caiguda de boles i primeres purgues, reavaluant en tot
moment el nostre itinerari per evitar l’exposició. Si la neu s’humiteja ràpidament, també serà possible provocar purgues humides amb els esquís en
terreny molt propens.

Estat de la neu

La neu al fons de vall es retirarà ràpidament avui i per lliscar amb base prèvia cal trobar-la als 1500 m en
obagues i els 2000 m en solanes. Les estacions a 2200 m registren de 100 a 180 cm. La neu recent en
solanes ha caigut damunt de neu crosta, i amb la insolació prevista per avui, transformarà ràpidament
estabilitzant les possibles plaques formades. En canvi, en obagues, ho ha fet damunt de la nevada de
dimecres i d’un nivell de cristalls grossos i poc cohesius situat just damunt d’una crosta molt dura. Aquesta
estructura, amb els factors agreujants del vent de sud i la pujada de la temperatura, és el que més preocupa
pel què fa a la inestabilitat de les plaques que s’hagin format.

Meteo

La borrasca es retira més enllà de l’oest de la Península i això afavoreix l’entrada de
pressions més altes i temps progressivament més estable. Avui diumenge ens llevem
encara amb cel parcialment tapat però durant el dia lluirà el sol amb núvols prims,
recuperació de les temperatures (iso0 a 2300) i vent feble de sud. Demà dilluns encara
ens afectarà una darrera línia d’inestabilitat que taparà el cel, sobretot pel sud, i
reactivarà la nevada amb uns 10 cm més amb cota a 1700 m i vent més fort.
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