
Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 24/3/2016 a les 8:00 
Vàlid pel 24 i 25/3/2016

Perill 24h. Distribució Situació

NEU VENTADA I
NEU HUMIDA 

Perill 48h.

El març hivernal del que hem gaudit va donant pas a la primavera, que avui mostrarà la seva cara assolellada i demà la més emboirada. Si
tenim ganes d’una mica més d’hivern l’haurem d’anar a buscar a les obagues altes, on la neu encara és seca i els problemes d’allaus tenen
que veure amb petites plaques de vent, força fràgils. A la resta entrarem de ple en fusió regel, amb lliscaments als llocs favorables i neu
humitejant-se al llarg del dia.

Neu ventada 
Orientació Cota Mida Probabilitat

Als límits de la vall el vent del nord ha estat transportant neu les darreres 24h. Les plaques són primes i localitzades, però acusadament
fràgils. Ahir queien soles o amb molta facilitat al ser sobrecarregades, donant lloc a allaus que si bé no ens poden enterrar en terreny
obert si que amenacen la nostra seguretat en terreny trampa.

A cotes altes en terreny complex cal ser capaços de valorar en tot moment les conseqüències d’una petita allau.

Neu humida i lliscaments
Orientació Cota Mida Probabilitat

Les temperatures suaus i la forta insolació prevista per avui humitejaran fortament  la neu de les solanes. Com que el regel ha sigut molt
bo, l’activitat d’allaus no començarà ns passat migdia. La quantitat de neu implicada localment pot ser su cient per enterrar-nos.

Atenció en vessants solans a partir de migdia. Si noteu la neu molt molla i podrida ns la base eviteu d’exposar-vos a pendents forts.

Estat de la neu

Trobarem la neu  continua a partir dels 1400 m a les obagues i dels 1800-1900 m a les solanes. Els
gruixos són molt variables i la mitjana a uns 2200 m es situa prop dels 150 cm. El cicle fusió regel
domina a cotes baixes i vessants assolellats.  A les obagues, en canvi, només afecta la neu per sota
dels 2000 m. A cotes mitges hi ha una crosta que es trenca, difícil d’esquiar, i a cotes altes encara
poden trobar neu seca, pols als llocs arrecerats i ventada als exposats.

Meteo

Avui esperem un dia assolellat, les boires que encara hi ha enganxades a les
muntanyes aniran desapareixent i el vent perdrà força progressivament. Les
temperatures, impulsades pel calor del sol, pujaran força, amb ambient suau al
centre del dia. Durant la propera matinada arriba un front desgastat i poc actiu,
que cobrirà el cel i ens portarà un divendres més gris i emboirat, sense
precipitacions i amb les temperatures altes.

24h. 48h.
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