
Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 27/4/2016 a les 15:00h 
Vàlid pel 28 i 29/4/2016

Perill 24h. Distribució Situació

NEU VENTADA 

Perill 48h.

Continua la primavera fresca, amb gruixos de neu que a cotes altes encara no es redueixen i condicions prou bones per esquiar. Deixem
enrere uns dies de sol i neu primavera per retrobar l’hivern les properes 48 h. Una mica de neu nova demà, temperatures baixes i ambient
hivernal canviaran un altre cop l’aspecte de les muntanyes, encrostaran la neu humida eliminant la possibilitat d’aquesta mena d’allaus i
permetran que es formin plaques de vent en llocs alts i exposats, que poden ser fràgils però no tindran mida su cient per tapar una
persona.

Neu ventada
Orientació Cota Mida Probabilitat

Pocs secrets: si neva i fa una mica de vent es formen plaques. Si les plaques estan recent formades és fàcil que siguin fràgils. Per aquests
dies, amb el vent de l’oest i el sudoest esperem que se’n formin preferentment al quadrant est i nord. Els models no mostren molt vent,
però l’Aran està a sotavent, i l’aire s’accelera molt al creuar la serralada, així que segurament la neu es mogui força.

No penso que les acumulacions es facin prou grosses per enterrar una persona en terreny obert, però atenció amb les trampes, i vigileu
també prop del límit sud, on hi haurà més neu disponible pel transport.

Estat de la neu

Per posar esquís cal pujar als 1800 m als llocs obacs i per sobre dels 2200 a les solanes. Aquests
darrers dies hi ha hagut bon regel, però la neu nova caurà sobre un mantell humit i poc regelat en
general, doncs la propera nit ja serà ennuvolada. Les temperatures baixes l’acabaran encrostant i per
sobre s’hi posarà la mica de neu nova, ventada i més abundant al límit sud.

Meteo

Sense que s’esperi una entrada notable d’aire, si que les baixes pressions, el ux
de l’oest i un front poc actiu portaran a partir d’aquesta tarda i tot el dijous un
temps humit i fred, amb precipitacions febles (uns 10 cm) i cota de neu baixant
per sota dels 1500 m. Divendres no farà net, però ja no s’esperen precipitacions.
Les temperatures continuaran baixes per l’època.

24h. 48h.
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