
Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 20/3/2017 a les 08:00 
Vàlid pel 20 i 21/3/2017

Perill 24h. Distribució Situació Perill 48h.

Avui a les 11:30 comença la primavera astronòmica, la meteorològica ja fa dies que l’estem gaudint amb una molt alta estabilitat de la neu. A partir
de migdia les crostes super cials desapareixen i a gairebé totes les cotes domina la neu humida. En llocs drets de les solanes, podrem provocar
purgues humides que ens poden desequilibrar i causar danys en terreny exposat. Encara avui hem de seguir hàbits primaverals sortint ben aviat,
començant per orientacions est i sud i acabant amb oest i nord. Cada cop és més difícil trobar neu seca i poc cohesiva ja restringida a obagues altes.

Neu humida
Orientació Cota Mida Probabilitat

El cicle diari de fusió-regel és present a gairebé tot arreu excepte les orientacions nord per sobre dels 2200 m. 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

Condicions de neu típicament primaverals on podrem lliscar per sobre dels 1600 m en obagues i dels 2100-
2200 m en solanes, amb gruixos entre 110 i 140 cm  a 2200 m on estan les estacions automàtiques. La
qualitat contrasta molt segons les orientacions, mentre a les solanes la crosta super cial desapareix a partir
de mig matí i a cotes baixes la humitat arriba ns al terra, a les obagues la neu està molt endurida. Prop dels
cims encara hi podrem trobar, 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 de
moment cap problema d’inestabilitat.

Meteo

S’enretira l’anticicló de les Açores i deixarà pas a l’entrada de fronts atlàntics que ens
afectaran aquest inici de la setmana. A partir de la tarda d’avui el cel s’anirà
ennuvolant encara amb temperatures altes, iso 0 per sobre dels 3000 m. Demà
dimarts el dia començarà amb núvols prims, per la tarda un front fred ens creuarà
deixant precipitacions febles amb cota de neu que baixarà dels 2000 als 1600 m. El
vent bufarà moderat de l’oest.
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