
Butlletí Perill d’Allaus
Emès 3/03/2019 a les 08:00 
Vàlid 3 i 4/03/2019

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

Tornarem a tenir un dia càlid a migdia que permetrà de nou l’activitat d’allaus de neu humida en solanes que encara no s’hagin purgat. En obagues altes no hi ha
canvis, i en terreny aïllat i especí�c, existeix encara la remota possibilitat de desencadenar plaques de mida gran al nostre pas. La tàctica per avui seria evitar
aquest terreny descrit a les obagues altes i dissenyar les sortides sortejant els vessants assolellats fortament transformats per l’acció del sol i la pujada de la
temperatura.

Capes febles persistents 
Orientació Cota Mida Probabilitat

A pesar de que fa setmanes que els únics indicis d’inestabilitat que veiem són els que es desprenen dels testos d’estabilitat realitzats en obagues, mantenim la
possibilitat remota de desencadenament plaques grans per la presència de nivells enterrats poc cohesius. Cal descon�ar de les obagues altes amb forta inclinació,
pocs suports i mantell prim que és on més fàcilment podríem desencadenar una placa amb capacitat per enterrar un grup sencer i afectar tot un vessant.

Lliscaments i neu humida 
Orientació Cota Mida Probabilitat

A mida que passen les hores el regel nocturn va deixant pas a un mantell humit en solanes començant per les orientacions E, S i �nalment W. Cal gestionar les
nostres sortides tenint en compte aquest escalfament típic de condicions primaverals.

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 important i la
presència d’aigua pot arribar en molts casos �ns al terra. 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

Avui esperem un altra dia de forta estabilitat amb núvols que augmentaran de cara a la tarda i
temperatures que s’en�laran un altra cop �ns als valors màxims assolits fa tres dies i la isozero
tornarà a situar-se al voltant dels 3400 m. Demà el cel estarà cobert degut a un front que
creuarà per l’oest i obrirà les portes a una notable baixada de la temperatura.
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