
Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 28/3/2016 a les 8:00 
Vàlid pel 28 i 29/3/2016

Perill 24h. Distribució Situació

NEU HUMIDA I
LLISCAMENTS 

Perill 48h.

Es repeteixen els dies primaverals, variables i en general càlids. Avui toca un ambient més humit, amb el que creiem que la neu es
transformarà força a totes les cotes i orientacions, sobretot de cara a la tarda. La neu de les solanes ja ha sofert tants cicles de fusió regel
que només s’inestabilitza molt localment, així que les allaus són escasses i en general petites. Ens preocupa una mica el moment en que
aquestes allaus abraçaran les cotes altes i obagues, on hi ha molta més neu i es podrien produir allaus molt més importants. Creiem que
encara no serà avui, però comencem a apuntar la possibilitat.

Neu humida i lliscaments
Orientació Cota Mida Probabilitat

Cada dia van produint-se nous lliscaments basals i purgues super cials de neu humida. Amb les temperatures elevades i sobretot la
humitat prevista per avui les allaus podrien afectar vessants encara no purgats. Les debilitats basals de la neu en cotes altes i obagues,
formades a principi d’hivern, continuen adormides de moment, però en algun moment donaran lloc a un cicle de plaques humides. Si bé
enguany no esperem que sigui especialment espectacular, si que es produirà un augment sobtat del perill.

Eviteu vessants drets si veieu que en aquella cota i orientació la neu és podrida. Tingueu en compte el terreny que teniu per sobre.

Estat de la neu

Trobarem la neu  continua a partir dels 1600 m a les obagues i dels 2000 m a les solanes. Els gruixos
són molt variables i la mitjana a 2200 m se situa prop dels 150 cm. La neu es troba gelada a primera
hora en totes les cotes i orientacions excepte les obagues més altes on encara hi ha una mica de neu
seca, ventada, encrostada o pols segons l’exposició al vent i la cota.

Meteo

Les properes hores vindran marcades pel ux de l’oest, que unit a un
desgastadíssim front que frega el Pirineu, mantindran la presencia de núvols i
de ruixats, sobretot avui, amb temperatures altes i vents febles a moderats. Les
precipitacions, si arriben a caure, seran molt minses i d’aigua pràcticament a
totes les cotes.
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