
Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 6/4/2017 a les 08:00 
Vàlid per 6 i 7/4/2017

Perill 24h. Distribució Situació Perill 48h.

Poc a poc s’anirà imposant l’ambient assolellat i primaveral que es traduirà en una progressiva transformació de la neu en superfície. A partir de
migdia pot iniciar-se un cicle d’allaus de neu humida que encara avui es limitarà a vessants molt drets i a partir de zones rocoses.

Neu humida
Orientació Cota Mida Probabilitat

A partir de migdia es reactivarà l’activitat d’allaus de neu humida que inicialment afectarà de forma super cial a la na capa de neu nova caiguda
ahir a la tarda. En general no esperem més que caigudes de boles partint de punts foscos en llocs amb molta inclinació, però en vessants grans
podrien tenir més entitat i arrossegar prou neu per a enterrar-nos. Una bona opció és evitar els vessants més assolellats a partir de migdia i canviar
a orientacions més obagues on l’escalfament avui encara no serà tant intens.

Estat de la neu

Trobarem neu continua per sobre els 1700 m en obagues i els 2000-2200 m en solanes. Els gruixos estan per
sota la mitjana però són su cients per fer activitat en qualsevol sector.  A cotes altes obagues encara podem
trobar neu de poc cohesionada sobre una base dura que ens permetrà fer bons girs. A la resta, la superfície
transforma ràpidament a neu primavera i cal encertar l’hora per trobar-la crema. 
El nivell de neu sucre enterrat prop de la base i que va donar-nos tanta guerra ns a nals de febrer es manté
dormida i inactiva.

Meteo

L’anticicló es va imposant poc a poc però avui encara el vent de nord mantindrà la
presencia de força núvols a primeres hores. A migdia ja s’imposarà el sol i la iso 0 es
situarà sobre els 3000 m. 
Demà divendres el sol dominarà tot el dia i les temperatures pujaran de forma clara.
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