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Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 5/4/2017 a les 08:00 
Vàlid per 5 i 6/4/2017

Perill 24h. Distribució Situació Perill 48h.

El temps humit i suau d’ahir s’ha encarregat de destruir les inestabilitats associades amb la neu recent del passat cap de setmana. Avui tornarà a
repetir-se un dia força similar: fresc, gris, amb poca visibilitat i relleu reduït per circular. Però la humitat i les possibles ullades de sol s’encarreguen
de transformar la neu i reactivar el problema de neu humida al llarg del dia. El ruixat amb vent fort del nord previst per aquesta tarda pot deixar-
nos algunes noves acumulacions de neu ventada que haurem de tenir present per demà.

Neu humida
Orientació Cota Mida Probabilitat

Al llarg del dia, amb el cel tapat i humit, i en moments d’ullades de sol sobretot prop dels límits est i sud, pot reactivar-se l’activitat d’allaus de neu
humida en vessants de forta inclinació no purgats. Si la neu s’humiteja molt en aquest terreny extrem també podem provocar nosaltres mateixos
una purga humida. En general no esperem allaus prou grosses per enterrar-nos en terreny obert però sí amb capacitat de desequilibrar-nos i en
terreny exposat fer-nos caure.

Estat de la neu

Els límits per poder lliscar es mantenen per sobre els 1600 m en obagues i els 2000 m en solanes. Les
estacions a cotes mitges registren de 90 a 170 cm, per sota de la mitjana però gruixos su cients per fer
activitat. A la majoria de cotes i orientacions trobem el mantell encrostat super cialment, que en cotes
baixes o solanes al llarg del dia transforma i s’humiteja. Tan sols en vessants alts i obacs es conserva neu
pols seca de bona qualitat per esquiar. Les inestabilitats que es van formar a la base de les darreres nevades
es troben en general ben estabilitzades i el nivell de capes febles persistents prop del terra es manté adormit
i inactiu.

Meteo

Avui seguirem amb el cel força tapat i possibilitat d’ullades de sol prop dels límits est
i sud de la vall. A la tarda, el pas d’un front oclús donarà lloc a ruixats febles i
dispersos amb cota de neu entre els 1800 i els 1500 m. Temperatures fresques i vent
del nord reforçant-se al nal del dia. La propera matinada hauria de quedar serè per
donar pas a un dijous anticiclònic, assolellat i amb remuntada de temperatures.
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