
Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 11/4/2016 a les 15:00h 
Vàlid pel 12 i 13/4/2016

Perill 24h. Distribució Situació

NEU VENTADA I
NEU HUMIDA 

Perill 48h.

En el moment d’escriure aquest butlletí tenim una situació de neu freda i seca, amb plaques de vent fràgils en nords i oest que cauen al
ser sobrecarregades. Però els canvis en aquest temps són molt ràpids, i la previsió d’allaus depèn encara més fortament de la previsió
meteorològica del que ho fa al cor de l’hivern. Com que tenim una incertesa molt elevada en el que farà el temps, tampoc sabem gaire
com es comportaran les allaus. La recomanació d’entrada és ser prudents amb les acumulacions que us trobareu sobretot al límit sud de la
vall, i tenir en compte que el sol pot fer molta feina en poca estona al mes d’abril.

Neu ventada
Orientació Cota Mida Probabilitat

Amb els 20 cm acumulats la passada nit al límit sud i el vent fort del SE s’han format acumulacions de neu ventada importants i fràgils,
que estan donant lloc a allaus accidentals de mida su cient per enterrar una persona. Segurament l’estabilització d’aquestes plaques serà
ràpida i perdran reactivitat, però atenció si veieu que el vent continua movent neu.

En cas de dubte el millor serà evitar vessants sobreacumulats de més de 35º. Podeu anar jutjant per vosaltres mateixos com va
l’estabilització de les plaques testant vessants petits i sense conseqüències abans d’atacar terreny més seriós.

Neu humida
Orientació Cota Mida Probabilitat

A cotes mitges i baixes és possible que la insolació provoqui caigudes espontànies d’allaus, super cials i de fons.

Novament caldrà que jutgeu vosaltres mateixos l’estat de la neu abans d’aventurar-vos en vessants compromesos escalfats pel sol. Si el
gruix de neu molla resulta preocupant, o hi ha activitat d’allaus en vessants similars, millor evitar exposar-se.

Estat de la neu

Algunes estacions registren aquests dies els gruixos més importants de la temporada, ns a 170 cm a
Bonaigua. En general, la cobertura de neu es bona a partir de cotes mitges, uns 2000 m en solanes i
1800 en obagues, on a més la neu és pols, ben seca a cotes altes.

Per sota la neu es troba ja ben estabilitzada.

Meteo

El patró meteorològic que es preveu els propers dies és molt incert i poc
habitual. Els models mostren previsions totalment dispars i resulta molt difícil
fer-se una idea de quin temps farà. Tenim clar que es mantindrà el vent de sud,
com a mínim moderat, i que la isozero voltarà els 2000 m. No esperem
precipitacions signi catives dins de la vall, mentre que al límit sud si que en
podrien caure, tant dimarts com dimecres. Però tampoc seria estrany que acabés
fent bo…
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