
Butlletí Perill d’Allaus
Emès 26/1/2019 a les 08:00 
Vàlid 26 i 27/1/2019

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

Continua la situació complexa i difícil de predir d’aquests dies. Avui la protagonista serà la pujada de temperatura, i la incertesa com afectarà aquesta a la neu. Tindrem segur un problema
seriós de plaques accidentals a les obagues, estenent-se bé cap a l’est i l’oest, on és fàcil desencadenar allaus �ns i tot des de llocs plans. Tampoc dubtem que es produiran lliscaments
basals en llocs herbosos i drets a partir de migdia. La possibilitat d’altres allaus naturals, més grans i perilloses, és el què ens fa gratar-nos més el cap… Per si de cas, millor deixar marge a
la incertesa i triar el terreny amb prudència avui.

Capes febles persistents 
Orientació Cota Mida Probabilitat

On la neu nova d’aquesta setmana va caure sobre el terra aquesta ja no és sensible a la sobrecàrrega d’una persona. En canvi, allà on hi havia una mica de base, per poca que fos, la nevada
no s’ha pogut estabilitzar gens i ahir mateix s’hi produïen allaus accidentals a distancia, des de llocs plans, i allaus provocades de mida gran. Pensem que és possible que la calor d’avui posi
aquestes plaques persistents al límit i �ns i tot en caigui alguna de manera natural. Cal evitar exposar-se a pendents de més de 30º en aquestes orientacions, i tenir molt en compte el
terreny adjacent al vessant que recorrem.

Neu humida i lliscaments
Orientació Cota Mida Probabilitat

Avui s’espera un dia molt càlid, i amb la humitat ambiental encara alta. Hi ha una gran quantitat de neu encara freda que la calor pot inestabilitzar i desencadenar allaus que en vessants
grans poden arrossegar molta neu. En vessants herbosos i drets les allaus seran especialment abundants i arrossegaran tot el gruix del mantell.

Cal evitar vessants drets a partir del moment que la neu comenci a transformar-se.

Estat de la neu

Els 120-130 cm de neu acumulats aquesta setmana van ser  molt treballats pel vent, que va formar grans acumulacions i erosionar
completament els vessants exposats.  Els darrers cm han estat de neu humida i menys ventada, de manera que per sota dels 2100 m la neu
és super�cialment humida, i per sobre també s’ha densi�cat. 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

Avui les nevades donen una treva, però ho fan exageradament: la isozero pujarà per sobre dels 3000 m (abans
d’ahir estava a 0 m!), l’ambient es mantindrà humit i no farà vent.

A la nit ja refresca i demà estarà tapat, amb nevades a la tarda que poden acumular 20 cm �ns dilluns matí.
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