
Butlletí Perill d’Allaus
Emès 23/1/2019 a les 08:00 
Vàlid 23 i 24/1/2019

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

Des de que el diumenge passat va començar a nevar portem acumulat prop de 50 cm de neu recent de baixa densitat. Les fortes nevades previstes
per les properes 24 hores, sumades al vent fort de N que començarà a treballar aquest migdia faran que durant la tarda passem a un perill Fort
d’allaus, en el que esperem allaus naturals i accidentals de mida gran i en el què es fa recomanable no circular per terreny d’allaus.

Neu recent 
Orientació Cota Mida Probabilitat

Les acumulacions seran més gruixudes i extenses als vessants orientats al sud, però amb la quantitat de neu present i prevista la resta
d’orientacions també tindran prou càrrega de neu nova com per resultar perilloses. Esperem allaus naturals, sobretot la propera tarda-vespre, què
fàcilment poden ser de mida gran, su�cients per enterrar un vehicle o un grup d’esquiadors. Serà possible provocar allaus de mida prou important
per enterrar-nos en qualsevol orientació, i de manera més acusada per sobre dels 2000 m. Avui i demà es recomana evitar tot terreny d’allaus,
mantenir-nos a l’estació o a zones allunyades de vessants o ben forestades.

Estat de la neu

Per sobre dels 2000 m s’han acumulat 50-60 cm de neu nova afectada pel vent només a cotes altes. En
solanes la neu ha caigut sobre el terra majoritàriament i encara no s’hi pot esquiar, mentre que a les obagues
descansa sobre una varietat de nivells febles de neu sucre, que esperem que amb la càrrega de neu nova
esdevinguin capes febles actives i perilloses.

Meteo

El pas d’un front atlàntic avui i la formació d’una baixa al golf de Gènova formaran un
passadís pel que arribarà molta humitat, amb acumulacions previstes de 50-60 cm en
les properes 24 h. El vent serà protagonista a partir del migdia, bufant moderat a fort.

Demà les precipitacions desapareixen, però el vent es manté a cotes altes i llocs
exposats.

24h. 48h.
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