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Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 22/03/2017 a les 08:00 
Vàlid pel 22 i 23/03/2017

Perill 24h. Distribució Situació Perill 48h.

El primer front d’ahir ha deixat una nevada minsa i poc signi cativa. Tot i així, el vent ahir ja va començar a transportar i redistribuir la na capa de
pols reciclada en superfície. Aquest vent es reforçarà al llarg del dia i amb el nou ruixat de neu previst per la propera nit, sobretot prop del límit
sud, es formaran noves acumulacions de neu ventada que haurem de començar a vigilar. Al llarg del dia, mentre encara no entri el mal temps, en
orientacions solanes i obagues baixes seguim amb condicions primaverals.

Neu ventada
Orientació Cota Mida Probabilitat

L’entrada de vent moderat ahir ja va començar a moure la poqueta pols reciclada en superfície. Avui el vent de sud es reforçarà i amb la neu nova
prevista sobretot al nal del dia i prop del límit sud, es formaran noves acumulacions de neu ventada en sotavents obacs i alts, fràgils i fàcils de
desencadenar. Si circulem per cotes altes vigilem al llarg del dia els efectes del vent i valorem la distribució d’aquestes noves plaquetes, sobretot
abans d’entrar en un indret amb terreny de conseqüències.

Neu humida
Orientació Cota Mida Probabilitat

Amb el brusc descens de les temperatures aquesta nit passada el regel ha estat molt efectiu. Tot i així, amb la insolació de nals de març ja molt
e caç, la fusió diürna és inevitable a gairebé tot arreu excepte en les obagues altes. Així es manté la possibilitat de purgues en vessants de fort
pendent no purgats o que podem provocar nosaltres mateixos una purga humida al nostre pas. Vigilem la transformació de la neu al llarg de les
hores, tenint en compte el terreny per sobre, l’estat de la neu sota els nostres esquís, i valorant les conseqüències en cas d’una allau que ens pugui
arrossegar.

Estat de la neu

És possible lliscar a partir dels 1600 m en obagues i dels 2100-2200 m en solanes, amb gruixos entre 80 i
140 cm  a 2200 m segons el registre de les estacions automàtiques. Amb el descens brusc de la temperatura
el regel nocturn ha estat fort però amb el pas de les hores i en les orientacions solanes la neu transformarà
super cialment. En les obagues altes, la na i discontínua capa de pols reciclada ha començat a redistribuir-
se formant noves acumulacions encara poc signi catives i deixant al descobert la dura crosta de la pluja
engelant.

Meteo

El front desgastat d’ahir ja és història però ha obert les portes a aire més fresc i humit
i al pas de nous fronts atlàntics que creuaran la propera nit. Fins aleshores cel
variable, amb força estones de sol. El vent de sud s’incrementarà successivament al
llarg del dia, bufant fort a cotes altes. Al nal del dia i la propera matinada poden
acumular-se uns 10 cm de neu nova sobretot prop del límit sud i cota baixant per sota
els 1500 m. Dijous es preveu altre cop força assolellat, a l’espera que divendres la
borrasca se situï al Mediterrani per iniciar un episodi de llevant.
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