
Butlletí Perill d’Allaus
Emès 07/02/2019 a les 08:00 
Vàlid 07 y 08/02/2019

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

Les plaques persistents que hi ha en obagues altes no van estar gaire afectades per la pluja del cap de setmana i encara es mantenen perilloses i reactives al
nostre pas podent provocar allaus força destructius. En solanes la fusió super�cial de la neu es notarà a partir de migdia donant lloc a un nou cicle d’allaus
de neu humida i lliscaments. No es recomana encara circular per terreny complex obac i evitar orientacions solanes a partir de migdia.

Capes febles persistents 
Orientació Cota Mida Probabilitat

Les capes de neu sucre, poc cohesives, enterrades en general a més de 100cm en obagues són encara actives . Això fa que ens movem en un escenari de
baixa probabilitat i altes conseqüències ja que podríem generar plaques de mida gran força destructives. En obagues altes se’ns farà difícil traçar una ruta
segura per terreny complex i especialment en llocs d’alta exposició, molt drets o sense suports.  Cal força experiència per determinar la presència i
reactivitat d’aquests nivells febles a base de fer tests d’estabilitat, així que el més raonable és de moment evitar aquest tipus de terreny.

Neu humida i lliscaments
Orientació Cota Mida Probabilitat

A partir de mig matí la crosta de regel super�cial desapareixerà i s’iniciarà un nou cicle activitat natural d’allaus de neu humida i lliscaments en solanes
dretes a qualsevol cota. Aquest és el terreny a evitar quan es comenci a detectar neu fonda i pesada durant la circulació.

Estat de la neu

La neu és present a totes les cotes de la vall i amb gruixos que per sobre dels 2000 s’acosten als 200 cm.
 Super�cialment a les solanes hi ha una crosta de regel que desapareixerà al llarg del dia. A les obagues mitges i
altes es mantenen enterrats nivells poc cohesius encara potencialment inestables.

Meteo

Avui ens creua un front pel NW poc actiu que ens mantindrà el cel tapat i pot deixar algun
�oc de neu per sobre dels 1700 m. 
Demà el dia serà anticiclònic amb núvols alts i la isozero que tornarà a en�lar-se �ns als
2800m.

24h. 48h.

Predictor: Jordi Gavaldà




