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Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 1/4/2016 a les 8:00 
Vàlid pel 1 i 2/4/2016

Perill 24h. Distribució Situació

NEU VENTADA 

Perill 48h.

Deixem un nal de març acusadament primaveral i comencem el mes d’abril amb un ambient que ens retorna transitòriament a l’hivern.
Les temperatures han davallat de manera brusca i això està encrostant i estabilitzant la neu humida del mantell. A damunt es reposa una

na capa de neu nova, que amb la retenció de nord d’avui pot acumular uns cm més. Aquesta neu recent, tan sols a les cotes més altes i
exposades al transport pel vent del nord-oest, pot haver format acumulacions de molt petites dimensions però que avui i les primeres
hores de demà poden ser fràgils i fàcils de desencadenar pel pas d’una persona. La visibilitat serà reduïda i ens di cultarà la circulació i
l’apreciació del terreny.

Neu ventada
Orientació Cota Mida Probabilitat

Amb els 5-10 cm de neu nova caiguts durat la nit més els 5 cm que esperem al llarg del dia d’avui, acompanyats per vent del nord-oest
moderat i efectiu per transportar neu, sobretot a les cotes altes, prop dels límits E i S de la vall, s’han format noves acumulacions de neu
ventada, fràgils i fàcils de desencadenar de dimensions que no sera su cients per enterrar-nos però sí desequilibrar-nos i fer-nos mal en
terreny trampa. La visibilitat serà reduïda i ens di cultarà identi car aquestes noves acumulacions i valorar les conseqüències del terreny,
que típicament les trobarem sota colls i carenes i a l’entrada de zones canalitzades. 
Amb l’encrostament progressiu de la neu humida, queda reduïda de forma transitòria la possibilitat de caiguda natural de lliscaments
basals en vessants de forta inclinació i substrat herbós i llis no purgats.

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. Avui ens llevem amb una na capa de neu
nova caiguda damunt d’un mantell super cialment encrostat i dur pel descens de les temperatures,
però internament humit o molt humit en funció de l’orientació i la cota.

Meteo

El front atlàntic ha creaut aquesta nit i avui estarem sota els efectes de la
retenció d’aire de nord fred i humit que mantindrà el cel tapat, la nevada feble,
les temperatures gèlides a alta muntanya i el vent de nord-oest en general
feble, però moderat als límits est i sud de la vall. Al nal del dia s’obriran
clarianes i per demà dissabte s’espera un dia bastant assolellat, amb
recuperació de les temperatures (iso0 a 2300m) i el vent que tornarà a bufar de
sud moderat.
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Predictora: Montse Bacardit


