
                 BUTLLETÍ DE PERILL D’ALLAUS

NEU HUMIDA I CAPES FEBLES PERSISTENTS
Ahir va ploure fins a cotes altes on van acumular
durant la nit han permès un regel efectiu i amb la sortida del sol es reactivarà l’activitat d’allaus de neu humida i 
lliscaments en solanes. A les obagues els nivells de neu sucre enterrats poden mostrar
podrien donar lloc a allaus de grans. No es recomana encara circular per terreny complex obac i evitar orientacions 
solanes a partir de migdia. 
 
Neu humida i Lliscaments 
Orientació                           Cota                               

  
La superficie de la neu es maté humida des de primera hora o localment amb una fina crosta de gel que 
desapareixerà ràpidament al llarg del matí per efecte del sol. És força probable que es 
d’allaus de neu humida i lliscaments en solanes dretes a qualsevol cota. Aquest és el terreny a evitar quan es detecti 
neu fonda i pesada durant la circulació. 
 
Capes Febles Persistents 
Orientació                           Cota                               

Entrem de ple en un escenari que coneixem com de baixa probabilitat i altes conseqüències. Les capes de neu sucre 
enterrades en obagues per sobre dels 2000 m comencen ser poc reactives al pes d’una persona, però de ser
plaques que poden originar-se poden ser de grans dimensions i amb poques possibilitats d’escapar. Cal evitar 
terreny complex i obacs i si tenim prous c
presencia i potencial de propagació. Davant del mínim dubte deixem aquest terreny per d’aquí uns d
 
Estat de la neu 
La neu és present a totes les cotes de la vall i amb gruixos que 
s’acosten als 200 cm.  Superficialment és humida o amb una fina crosta de regel que en 
solanes desapareixerà ràpidament i la humitat penetrarà de forma efectiva a nivells 
inferiors a les solanes. A cotes altes hi ha uns 10 cm de neu nov
Internament en obagues mitges i altes es mantenen enterrats nivells poc cohesius 
encara potencialment inestables. 
 
Meteo 
Avui domini de l’anticicló amb núvols a primera hora que aniran deixant pas a un dia assolellat. La isozero es 
mantindrà a uns 2600 m.  
Demà a migdia ens creua un front fred pel NW poc actiu que ens deixarà dos dits de neu per sobre dels 1700 m.
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NEU HUMIDA I CAPES FEBLES PERSISTENTS 
Ahir va ploure fins a cotes altes on van acumular-se uns 10 cm de neu nova humida. Els núvols que han persistit 

nt la nit han permès un regel efectiu i amb la sortida del sol es reactivarà l’activitat d’allaus de neu humida i 
lliscaments en solanes. A les obagues els nivells de neu sucre enterrats poden mostrar-se reactius  a la sobrecàrrega i 

llaus de grans. No es recomana encara circular per terreny complex obac i evitar orientacions 

Cota                                                   Mida                                 Probabilitat

                       
La superficie de la neu es maté humida des de primera hora o localment amb una fina crosta de gel que 
desapareixerà ràpidament al llarg del matí per efecte del sol. És força probable que es produeixi activitat natural 
d’allaus de neu humida i lliscaments en solanes dretes a qualsevol cota. Aquest és el terreny a evitar quan es detecti 

 

                                                 Mida                                 Probabilitat

                              
Entrem de ple en un escenari que coneixem com de baixa probabilitat i altes conseqüències. Les capes de neu sucre 

es en obagues per sobre dels 2000 m comencen ser poc reactives al pes d’una persona, però de ser
se poden ser de grans dimensions i amb poques possibilitats d’escapar. Cal evitar 

terreny complex i obacs i si tenim prous coneixements fer nombrosos test d’estabilitat per tal d’avaluar la seva 
Davant del mínim dubte deixem aquest terreny per d’aquí uns d

a totes les cotes de la vall i amb gruixos que per sobre dels 2000 
Superficialment és humida o amb una fina crosta de regel que en 

solanes desapareixerà ràpidament i la humitat penetrarà de forma efectiva a nivells 
inferiors a les solanes. A cotes altes hi ha uns 10 cm de neu nova molt compactada. 
Internament en obagues mitges i altes es mantenen enterrats nivells poc cohesius 

Avui domini de l’anticicló amb núvols a primera hora que aniran deixant pas a un dia assolellat. La isozero es 

Demà a migdia ens creua un front fred pel NW poc actiu que ens deixarà dos dits de neu per sobre dels 1700 m.

Emés 06/02/2019 a les 08:00 
Vàlid 06 y 07/02/2019 

se uns 10 cm de neu nova humida. Els núvols que han persistit 
nt la nit han permès un regel efectiu i amb la sortida del sol es reactivarà l’activitat d’allaus de neu humida i 

se reactius  a la sobrecàrrega i 
llaus de grans. No es recomana encara circular per terreny complex obac i evitar orientacions 

Probabilitat 

   
La superficie de la neu es maté humida des de primera hora o localment amb una fina crosta de gel que 

produeixi activitat natural 
d’allaus de neu humida i lliscaments en solanes dretes a qualsevol cota. Aquest és el terreny a evitar quan es detecti 

Probabilitat 

 
Entrem de ple en un escenari que coneixem com de baixa probabilitat i altes conseqüències. Les capes de neu sucre 

es en obagues per sobre dels 2000 m comencen ser poc reactives al pes d’una persona, però de ser-ho, les 
se poden ser de grans dimensions i amb poques possibilitats d’escapar. Cal evitar 

oneixements fer nombrosos test d’estabilitat per tal d’avaluar la seva 
Davant del mínim dubte deixem aquest terreny per d’aquí uns díes. 

 

Avui domini de l’anticicló amb núvols a primera hora que aniran deixant pas a un dia assolellat. La isozero es 

Demà a migdia ens creua un front fred pel NW poc actiu que ens deixarà dos dits de neu per sobre dels 1700 m. 


