
Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 18/3/2017 a les 08:00 
Vàlid pel 18 i 19/3/2017

Perill 24h. Distribució Situació Perill 48h.

La neu presenta una forta estabilitat al llarg del dia i tant sols a les hores de màxima insolació, la fusió super cial fa que podem esperar caigudes
de purgues humides a les solanes. Hem de seguir hàbits primaverals sortint ben aviat, començant per orientacions est i sud i acabant amb oest i
nord. A les obagues altes encara podrem trobar una na capa de neu seca i poc cohesiva sobre base dura que ens permetrà fer bons girs.

Neu humida
Orientació Cota Mida Probabilitat

El cicle diari de fusió-regel és present per sota dels 2000 en obagues i a totes les cotes en orientacions solanes que en aquesta època ja abracen les
est i oest. Els vessants més drets són els que es podran purgar amb més facilitat. Tot i que esperem que aquesta activitat sigui molt limitada, cal
vigilar quan circulem per terreny exposat a partir de migdia, pensant sempre en les conseqüències d’una caiguda.

Estat de la neu

Poc a poc la neu va reculant. Calçarem esquís per sobre dels 1600 m en obagues i dels 2100-2200 m en
solanes amb gruixos propers als 150 cm a 2200 m, valors una mica per sota de la mitjana per aquesta època
de l’any. La qualitat contrasta molt segons les orientacions. Mentre a les solanes domina el cicle fusió-regel,
que per sota dels 2000 metres afecta a tot el gruix de neu, a les obagues la neu està molt endurida i
trobarem de forma discontinua una na capa de neu sense cohesió que ens facilitarà molt els girs. A més,
internament es conserven capes sense cohesió (neu sucre) que no representen un problema d’estabilitat ja
que es troben fondes i la humitat encara no les ha afectat.

Meteo

Temps estable amb cel esquitxat per núvols prims i temperatures altes, encara que es
quedaran una mica més curtes,  és el que ens espera durant tot el cap de setmana.
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