
Butlletí Perill d’Allaus
Emès 26/02/2019 a les 08:00 
Vàlid 26 i 27/02/2019

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

Estem davant d’un nou dia amb condicions primaverals on la transformació de la neu s’incrementa al llarg del dia i cal evitar les orientacions
solanes i dretes a partir de migdia. D’altra banda en obagues altes es mantenen plaques dures i molt difícils de desencadenar al nostre pas però de
fer-ho podrien afectar tot un vessant. Si dubtem és millor evitar aquestes obagues altes.

Capes febles persistents 
Orientació Cota Mida Probabilitat

Tot i que ja portem gairebé dues setmanes sense allaus accidentals, en obagues altes es mantenen les capes de neu sucre enterrades que es
mostren reactives als tests d’estabilitat amb capacitat de propagació. La probabilitat de desencadenament és baixa ja que els punts en que podem
iniciar aquestes plaques cada cop són més escassos. Cal vigilar en obagues altes amb forta inclinació, pocs suports i mantell prim que és son més
fàcilment podríem desencadenar una placa gran amb potencial d’afectar tot un vessant.

Lliscaments i neu humida 
Orientació Cota Mida Probabilitat

El regel nocturn desapareix ràpidament amb les primeres hores de sol i cal gestionar les nostres sortides tenint en compte aquest escalfament típic
de condicions primaverals. Cal dissenyar les sortides començant l’activitat en solanes i deixar les obagues pel �nal del dia. La humitat en solanes
dretes i cotes baixes ja ha començat a afectar tot el gruix de neu i no serà estrany que a partir de migdia presenciem activitat natural que fàcilment
pot deixar el terra al descobert.

Estat de la neu

La neu es manté contínua en obagues des dels 1000 m i en solanes per sobre dels 1800 m. Els gruixos varien
de 110-155 cm a 2200 m, ja per sota la mitjana per l’època. La crosta de regel nocturna transforma al llarg
del dia en solanes i lleugerament en obagues baixes. En obagues per sobre dels 2200 m trobarem racons
amb neu pols reciclada alternant amb neu ventada sobre crosta dura. En aquests mateixos llocs les capes de
neu sucre enterrades al mes de gener es troben fondes però actives.

Meteo

Dos dies més d’anticicló amb sol i temperatures molt altes amb la isozero per sobre
dels 3300 m. La humitat seguirà baixa i el vent bufarà �uix i variable.

24h. 48h.
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