
Butlletí Perill d’Allaus
Emès 2/03/2019 a les 08:00 
Vàlid 2 i 3/03/2019

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

El problema d’allaus el trobem restringit a les obagues més altes, protegides i amb mantell prim on les capes de neu sucre enterrades a mig gener
encara es troben actives i encara podríem trobar punts aïllats favorables al desencadenament de plaques. Evitant aquest tipus de terreny podrem
afrontar grans sortides de forma segura.

Capes febles persistents 
Orientació Cota Mida Probabilitat

Insistim en la presencia d’aquest problema a pesar de que fa setmanes en que els únics indicis d’inestabilitat que veiem són els que es desprenen
dels testos d’estabilitat que anem realitzant en obagues altes on persisteixen els nivells enterrats poc cohesius. La probabilitat de desencadenament
és baixa i 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 on més fàcilment podríem desencadenar una placa gran amb potencial d’enterrar un grup sencer i afectar tot un
vessant.

Estat de la neu

La neu es manté contínua en obagues des dels 1000-1200 m i en solanes per sobre dels 1800 m. Els gruixos
varien de 100-140 cm a 2200 m, per sota la mitjana per l’època. La crosta de regel nocturna a les solanes és
molt important i li costarà transformar per les temperatures més baixes que transitòriament tindrem al llarg
del dia. En obagues per sobre dels 2200 m trobarem racons amb neu pols reciclada alternant amb neu
ventada sobre crostes dures. En aquests mateixos llocs les capes de neu sucre enterrades al mes de gener es
troben fondes però actives.

Meteo

Un front desgastat fregarà els Pirineus pel nord i ens portarà núvols �ns a migdia i
una baixada de la temperatura notable. Es pot veure alguna volva de neu solitaria
aquest matí per sobre dels 1500 m. Demà dominarà el sol amb núvols prims i les
temperatures remuntaran a valors molt per sobre dels normals, amb la isozero que
tornarà a superar els 3000 m. El vent bufarà moderat i fort als cims del sector oest.
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