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Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 31/3/2016 a les 8:00 
Vàlid pel 31/3 i 1/4/2016

Perill 24h. Distribució Situació

LLISCAMENTS
BASALS 

I NEU HUMIDA 

Perill 48h.

Després del fort vent de sud i fogony marcat de les darreres 24h, avui creuarà un front atlàntic fred que farà caure en picat les
temperatures i per demà deixar-nos una nevadeta prou rellevant com per formar noves acumulacions de neu ventada que es mostraran
fràgils i inestables. Fins que aquest canvi no es produeixi, es manté l’ambient primaveral, amb regel nocturn poc efectiu, domini de la
fusió i la possibilitat de caiguda de lliscaments i allaus de neu humida.

Lliscaments 

i neu humida
Orientació Cota Mida Probabilitat

Fins que l’aire fred de latituds més altes no entri i regeli la neu humida, es manté la possibilitat de caiguda natural de lliscaments basals
en vessants de substrat herbós i llis no purgats, especialment en vessants més alts i d’orientació cada cop més al nord, on queda més neu
i encara no han purgat. 
El regel nocturn ha estat feble i durant el matí amb l’entrada d’aire més humit i inici de les precipitacions en forma de pluja a cota baixa i
mitja, trobarem la neu molt humida, susceptible de purgar o fer-la purgar nosaltres mateixos al nostre pas. Eviteu els vessants de forta
inclinació, vigileu el terreny que teniu per damunt com el de sota, i valoreu en tot moment 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 100 i 140 cm, i aquests dies minven de l’ordre de 5cm
diaris. La neu en superfície ha encrostat només super cialment i de manera feble a la majoria de
cotes i orientacions. Internament el mantell es troba en procés de transformació, en que la humitat
penetra cada cop més a dins del mantell. La possibilitat de trobar neu seca queda restringida a les
obagues més altes.

Meteo

Avui ens llevem amb temperatures encara positives a alta muntanya i vent de
sud, però durant el dia creuarà un front atlàntic de caràcter fred, que de manera
brusca farà girar el vent a nord, davallar les temperatures i portar neu nova. Fins
demà divendres matí poden acumular-se uns 20 cm, amb cota inicial per
damunt dels 2000 m baixant prop del fons de vall la propera nit.  Durant la
nevada el vent serà feble de nord, amb cops moderats a cotes altes prop del
límit sud.

24h. 48h.

Predictora: Montse Bacardit


