
Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 4/4/2017 a les 08:00 
Vàlid per 4 i 5/4/2017

Perill 24h. Distribució Situació Perill 48h.

El dia primaveral d’ahir ja va provocar una forta transformació de la neu en solanes i cotes baixes. Les obagues però van quedar al marge i les
plaques de neu recent del cap de setmana encara les hem de tenir en compte a l’hora de gestionar les nostres sortides.  En terreny dret podem
provocar plaques que difícilment ens podran enterrar en terreny obert però sí que en podrien donar problemes en zones exposades o canalitzades.

Neu recent
Orientació Cota Mida Probabilitat

A pesar de la forta insolació d’ahir,  la neu a cotes altes i obagues es manté seca i les estructures de placa del cap de setmana encara ens podrien
jugar una mala passada. Prop de crestes i cims l’acumulació de neu nova és més gran degut al treball del vent.  En punts molt inclinats podem
desencadenar plaques que podrien arribar a enterrar-nos si el terreny ho facilita (zones canalitzades o canvis de pendent). 
Cal que circulem controlant aquest gruix de neu nova, en general poc cohesiva i valorant les conseqüències que tindria el trencament d’una petita
placa.

Neu humida
Orientació Cota Mida Probabilitat

La falta d’insolació farà que la fusió super cial quedi curta i tant sols en moments amb ullades de sol pot reactivar-se l’activitat d’allaus de neu
humida que afectarà tant sols a vessants molt inclinats. No s’espera que aquestes allaus siguin prou grosses per a enterrar-nos però sí que haurem
d’evitar terrenys exposats on ns i tot una petita purga ens pugui provocar caigudes greus.

Estat de la neu

La debilitació de l’anticicló permetrà que avui i demà entrin per l’oest petites línees d’inestabilitat. El cel
estarà majoritàriament ennuvolat amb ullades de sol. A les tardes s’esperen ruixats febles amb cota de neu
entre els 1600 i 1800 m. El vent bufarà del nord-oest i serà moderat a l’extrem sud.

Meteo

La previsió per avui és de sol, vent quasi en calma i temperatures en clar ascens,
situant la isozero per sobre dels 2500 m.

Demà, dins de la situació anticiclònica, el ux de nord es reforça, amb el que les
temperatures quedaran més contingudes i s’afavorirà el creixement de nuvolositat. No
creiem que es produeixin precipitacions.
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