
Butlletí Perill d’Allaus
Emès 6/3/2019 a les 08:00 
Vàlid 6 i 7/3/2019

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

Les nevades febles que s’esperen per avui, acompanyades per vent fort de SW aniran formant noves plaques de vent, sobretot prop del límit sud i oest de la
vall, que seran fàcils de desencadenar però que només de manera molt local podran tapar una persona en terreny obert. La possibilitat de desencadenar una
placa vella i gran existeix però és molt remota.

Neu ventada 
Orientació Cota Mida Probabilitat

En el moment d’emetre aquest butlletí les precipitacions encara no s’han iniciat, però amb les acumulacions modestes  de neu que s’esperen i el vent molt
efectiu es podran formar noves plaques, molt més gruixudes i extenses prop de la divisòria amb el vessant sud. La superfície de la neu que les ha de rebre és
força desfavorable, així que esperem que siguin força fràgils.

Capes febles persistents 
Orientació Cota Mida Probabilitat

Degut a la falta d’indicis i d’ocurrència d’allaus pensem que la possibilitat que un esquiador pugui desencadenar una d’aquestes grans plaques és realment
remota. Tot i això, l’estructura de la neu i els resultats dels tests indiquen que encara podrien existir punts on això fos possible. Cal molta mala sort i un
vessant extremadament favorable al desencadenament: dret, sense suports, obac, de mantell prim…

Estat de la neu

La neu és contínua en obagues des dels 1000-1200 m i en solanes per sobre dels 1800 m. Els gruixos varien de 90
a 130 cm a 2200 m, ben per sota la mitjana per l’època. La neu es troba en fusió-regel en tot el seu gruix a les
solanes i en obagues de cotes baixes. En obagues per sobre dels 2000 m s’alterna la pols reciclada dels llocs
arrecerats amb neu ventada i endurida, que es va fent més  abundant a mesura que pugem de cota.

Meteo

Esperant que arribi un front fred més actiu aquest migdia, que anirà fent baixar la cota dels
2200 cap als 1300 m al �nal del dia, quan entrarà vent del NW. Esperem acumulacions
entorn als 10 cm a 2000 m al centre de la vall, mentre que al límit S poden arribar als 20-
25 cm, tot amb vent fort del SW.

La retenció sembla que serà mínima demà, quan els núvols s’alternaran amb força clarianes
i els models més optimistes parlen de 3-5 cm d’acumulació.
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