
Butlletí Perill d’Allaus
Emès 20/01/2019 a les 08:00 
Vàlid 20 i 21/01/2019

Perill 24h. Distribució 24h. Problemes 24h. Perill 48h.

Aquest matí continuarem amb una situació que frega el favorable amb possibilitat de fer activitat amb garanties només en obagues amb poca
rugositat . A partir de la tarda l’acumulació de neu nova començarà a donar els primers problemes d’inestabilitat. Cal però extremar precaucions
quan la circulem  en terreny complex ja que la baixa visibilitat ens farà difícil traçar itineraris que puguin evitar l’exposició als nombrosos
a�oraments rocosos i que poden agreujar qualsevol caiguda.

Neu recent 
Orientació Cota Mida Probabilitat

A partir de migdia la neu nova caiguda ja podrà tenir prou entitat a cotes altes per a formar acumulacions que trencarem amb facilitat al nostre pas
en terreny inclinat. Cal vigilar en indrets molt exposats on una petita caiguda podria tenir fortes conseqüències per la presencia de molts obstacles
rocosos presents a la muntanya.

Estat de la neu

La neu nova caurà sobre una superfície força irregular segons l’orientació. En solanes ho farà sobre el terra i
gairebé no taparà la rugositat del terreny, en canvi en obagues es disposarà sobre un mantell poc cohesiu
amb gruixos que no superen els 20-30 cm a 2200 m. En les obagues altes es mantenen capes internes de
cristalls grossos i angulosos amb poca reactivitat per la falta de càrrega de neu i que encara no representen
un problema d’inestabilitat.

Meteo

Avui el cel es mantindrà tapat i començarà a nevar a partir de la tarda. Fins demà al
matí es podran acumular uns 10 cm de neu nova. Les temperatures aniran baixant i
s’establirà un vent del nord que serà moderat als cims. Demà dilluns les precipitacions
aniran remetent amb clarianes al �nal del dia. El vent girarà a nord-oest amb cops
forts als cims del límit sud.

24h. 48h.
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