
Butlletí Perill d’Allaus
Emès 24/1/2019 a les 08:00 
Vàlid 24 i 25/1/2019

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

La quantitat de neu nova acumulada aquesta setmana supera ja els 100 cm, amb el vent guanyant protagonisme les darreres hores. Les
inestabilitats degudes a la quantitat de neu recent i les variacions de temperatura, al vent i a la base prèvia se sumen per generar una situació de
perill Fort, en el que són possibles allaus naturals i accidentals de mida gran a totes les orientacions i totes les cotes, tot i que el perill augmenta
amb l’alçada. No es recomana fer activitat en terreny d’allaus.

Neu recent i neu ventada 
Orientació Cota Mida Probabilitat

El pic de temperatura d’ahir al dematí va generar un estrat de neu més densa sobre la pols de primers de setmana, i el vent a partir del migdia va
començar a mobilitzar grans quantitats de neu cap a una varietat de sotavents. A les obagues, a més, la neu nova descansa sobre nivells febles que
poden ajudar a propagar llargues fractures.

Cal mantenir-se lluny de vessants allavosos, millor en zones controlades o terreny ben forestat.

Estat de la neu

Per sobre dels 2000 m s’han acumulat 110-120 cm de neu nova molt treballada pel vent. Com ja
comentàvem l’estructura d’aquesta neu és dolenta, amb diverses debilitats enterrades.  En solanes la neu ha
caigut majoritàriament sobre el terra, mentre que a les obagues descansa sobre una varietat de nivells febles
de neu sucre.

Meteo

La precipitació a�uixa avui, però la nuvolositat retinguda al vessant nord continuarà
produint precipitacions febles (uns 10-15 cm �ns demà a aquesta hora) amb vent
moderat a fort de component nord i temperatures en clar augment. La cota de neu
demà pot estar cap als 1300 m i les precipitacions mantenir-se acumulant 15-20 cm
més.

24h. 48h.
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