
Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 15/4/2016 a les 15:00h 
Vàlid pel 16 i 17/4/2016

Perill 24h. Distribució Situació

NEU HUMIDA I
LLISCAMENTS 

Perill 48h.

Continua la mateixa tònica primaveral, amb regel més o menys bo depenent de la cobertura de núvols durant la nit. La neu seca
pràcticament ha desaparegut i amb ella els problemes de neu ventada. Les allaus de neu humida i lliscament cada cop són més escasses,
però encara poden afectar vessants de forta inclinació encara no purgats.

Pel cap de setmana pensem que els matins poden ser bons per fer activitat, sobretot el diumenge, controlant horaris i orientacions per
gaudir de forma segura de la neu primavera.

Neu humida i lliscaments
Orientació Cota Mida Probabilitat

La neu es troba podrida ns la base en molts indrets, incloent cotes altes de S, E i W. Això fa possibles les allaus de lliscament basal, que
poden afectar vessants poc habituals on encara hi ha força neu. L’encrostament super cial neutralitza aquest perill durant unes hores,
però un cop desapareix retorna la possibilitat d’allaus de neu humida, tant super cials com de fons

Eviteu exposar-vos a pendents de més 35º si veieu que la neu està podrida i us enfonseu més enllà del turmell. Tingueu en compte el
terreny que teniu per sobre.

Estat de la neu

El regel aquesta nit ha estat escàs. Les properes pot ser que millori una mica,  si surten nits més
serenes, però igualment la neu transforma molt ràpid i es podreix a la majoria de cotes i orientacions,
exceptuant només les obagues altes, on encara trobem neu més o menys seca, apretada i/o
encrostada. És possible posar esquís cap als 2100 m en sud i els 1700 en nord, depenent molt del
terreny i la inclinació. Els gruixos a 2200 es van reduint però encara superen els 150 cm.

Meteo

Aquesta nit serà força serena, i per dissabte esperem un dia més de temps de
sud, càlid i ventós, amb precipitacions a la tarda al límit sud que seran de neu
només als cims més alts.

Diumenge de manera transitòria el vent s’encalma i ns i tot gira a nord, les
temperatures seran més baixes i tindrem sol i núvols.

24h. 48h.

Predictor: Ivan Moner


