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Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 25/4/2016 a les 15:00h 
Vàlid pel 26 i 27/4/2016

Perill 24h. Distribució Situació

NEU HUMIDA 
NEU VENTADA 

Perill 48h.

Mantell en general estable i favorable, però amb situació de neu humida al llarg del dia i de neu ventada a cotes altes, obagues i
arrecerades del vent. La forta insolació d’aquests dies humitegen i inestabilitzen super cialment la neu, fent-la susceptible de purgar
naturalment o accidentalment, en terreny molt inclinat. D’altra banda, de manera aïllada, encara és possible el desencadenament
accidental de placa seca de mida insu cient per colgar una persona en terreny obert.

Neu humida
Orientació Cota Mida Probabilitat

Amb la forta insolació d’avui dilluns, els 10-15 cm de neu recent acumulats durant el cap de setmana, s’aniran purgant en aquells
vessants més susceptibles. Els matins dels propers dies seran força assolellats, així que aquesta activitat pot continuar encara que ja
menys probable i nombrosa. El regel serà fort, però igualment cal plani car les activitats amb horaris i ordre lògic de cotes i orientacions
primaverals. Poseu atenció als indicis de neu humida com la caiguda de boles, sobretot en terreny trampa on les conseqüències en cas
d’allau poden ser més greus. No es descarta la caiguda d’algun nou lliscament basal en terreny procliu de mida superior.

Neu ventada
Orientació Cota Mida Probabilitat

La insolació d’avui està estabilitzant de manera molt ràpida les acumulacions formades en els sotavents solans. De manera aïllada, en
indrets a cota ben alta, protegits del sol i del vent, encara és possible trobar alguna acumulació inestable de mida insu cient per colgar-
nos però su cient per causar-nos problemes en terreny trampa. Prop de colls, carenes i cims, manteniu l’atenció en els indicis típics de
neu ventada, i en cas de trobar alguna acumulació sospitosa, valoreu les conseqüències i extremeu les precaucions.

Estat de la neu

La nevada del cap de setmana retorna el color més blanc a les cotes mitges i altes de les nostres
muntanyes, però els límits on trobem la neu su cient per lliscar continuen força alts: per sobre dels
2200 m en solanes i dels 1800 m en obagues. El fred i les nits estrellades atenuen la fusió i asseguren
bon regel per aquests dies, i en aquelles orientacions més obagues i cotes altes, trobem uns pocs cm
de neu pols, un regal després de tants dies de calor i humitat.

Meteo

Comencem la setmana amb temps força estable, assolellat i fred per l’època.
Aquesta situació pot durar ns dimecres a la tarda amb dos matisos: dimarts a la
nit, el pas d’un front fred desgastat portarà núvols i alguna precipitació feble
amb cota de neu per sota els 2000 m. A partir de dimecres a la tarda, el cel es
taparà completament i es reactivaran les precipitacions, amb cota de neu a 1600
m, que dijous podrien deixar alguns cm més de neu. El vent bufarà feble d’oest,
girant a sud-oest a partir de dimecres migdia.
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