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Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 29/3/2016 a les 8:00 
Vàlid pel 29 i 30/3/2016

Perill 24h. Distribució Situació

LLISCAMENTS
BASALS 

I NEU HUMIDA 

Perill 48h.

Continuem la setmana amb un ambient marcadament primaveral: avui més tapat i humit, amb regel poc efectiu i fusió amb més o menys
profunditat a pràcticament totes les cotes i orientacions. En solanes, on els cicles de fusió-regel han estat nombrosos, ja només implica
inestabilitat de la neu molt localitzada. Aquests dies cal mantenir l’atenció als vessants d’orientació més nord i cota més alta, on queda
molta més neu amb capes febles basals, que tard o d’hora preveiem que puguin causar allaus més importants.

Lliscaments 

i neu humida
Orientació Cota Mida Probabilitat

Continuen produint-se nous lliscaments basals i allaus puntuals super cials de neu humida, que amb el pas dels dies afecten vessants
cada cop més nord i alts encara no purgats. Amb les temperatures càlides i l’ambient humit, la fusió percola dins el mantell i en algun
moment o altre pot arribar als nivells basals de neu sucre presents a cotes altes i obagues, adormits gran part de l’hivern. Quan això passi
es pot desencadenar un cicle d’allaus de placa humides. Enguany no esperem que sigui especialment espectacular, però su cient per
donar lloc a un increment del perill. 
Eviteu els vessants de forta inclinació si la neu en aquella cota i orientació ja és podrida. Vigileu el terreny que teniu per damunt com el
de sota, per valorar i reduir les conseqüències en cas d’allau.

Estat de la neu

La neu és contínua a partir dels 1600 m en obagues i dels 2100 m en solanes. Els gruixos són
variables segons l’estació, se situen entre els 105 i 145 cm, i ja han començat a minvar clarament. La
neu en superfície ha encrostat només super cialment i de manera feble a la majoria de cotes i
orientacions. Només en les obagues més altes encara es pot trobar una mica de neu seca,
ventada,dura o pols segons l’exposició al vent i la cota.

Meteo

Continuem amb ux de sud-oest càlid i humit, que mantenen el cel cobert per
núvols alts i mitjans, estones o ullades de sol, i la possibilitat d’alguna gota
d’aigua al nal del dia. Demà es preveu més sec i assolellat, amb núvols prims i
el vent de sud es reforçarà.

24h. 48h.

Predictora: Montse Bacardit


