
Butlletí Perill d’Allaus
Emès 12/02/2019 a les 08:00 
Vàlid 12 i 13/02/2019

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

Baixem el perill a Moderat 2 sense que hi hagi hagut un canvi important a la neu. Allaus com les que van causar accidents els passats 26 de gener i 2 de febrer
continuen sent possibles si escollim el terreny equivocat per fer activitat. Un perill 2 de Capes Febles Persistents indica que la probabilitat de desencadenar una placa
s’ha anat reduint, els punts de desencadenament són menys i el terreny per generar una allau necessita reunir més condicionants de forma, pendent i mantell, però
en cas de trobar-nos al lloc equivocat les allaus que podem provocar continuen sent sorprenentment grans.

Capes febles persistents 
Orientació Cota Mida Probabilitat

La capa feble persistent de neu sucre enterrada entre el 10 i el 21 de gener ha anat acostumant-se a la càrrega i quedant enterrada profundament en molts indrets.
Però allà on el vent no ha deixat acumular tanta neu, en vessants alts i obacs de fort pendent i poc suportats encara és possible que un esquiador desencadeni allaus
que abastin tot el vessant.

La clau està en valorar bé quanta neu hi ha i si el vessant és favorable a que hi caigui una placa persistent. Si no som capaços de fer-ho millor renunciar a esquiar
vessants drets, obacs i amb conseqüències greus en cas d’allau.

Lliscaments 
Orientació Cota Mida Probabilitat

Tot i que molt vessants favorables ja s’han purgat esperem que avui es reprengui l’activitat de lliscaments en vessants drets de baixa rugositat de les solanes.

Estat de la neu

La neu és contínua a les obagues a totes les cotes i a les solanes per sobre dels 1400 m ja podem calçar esquís. Els
gruixos, normalitzats per l’època, s’acosten als 180-200 cm per sobre dels 2200 m. La neu es troba en fusió-regel a les
solanes i encrostada a les obagues, excepte als llocs més alts.

Meteo

L’anticicló va agafant força i abraçant tota Europa occidental, amb un �ux de sud-oest que ens
porta aire càlid. Isozero a 2500 avui i 3000 m demà, cel seré i vent en calma seran els
protagonistes.  
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