
Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 8/4/2017 a les 08:00 
Vàlid per 8 i 9/4/2017

Perill 24h. Distribució Situació Perill 48h.

Continuaran un dia més les condicions primaverals, a primera hora del matí les solanes es mantindran dures i s’aniran humitejant al llarg del matí. A
partir de migdia es podrà iniciar un nou cicle d’allaus de neu humida, en general de petites dimensions que afectaran sobretot a vessants solans
encara no purgats. No ens ho cal pensar gaire per saber que hem evitar a partir de migdia aquestes orientacions i anar a les obagues on encara
podrem trobar neu seca i pols que ens permetrà fer bons girs.

Neu humida
Orientació Cota Mida Probabilitat

A partir de migdia s’iniciarà un nou cicle d’allaus de neu humida que afectarà plenament als vessants més assolellats. Els punts més propensos
seran llocs foscos prop de roques o arbres amb molta inclinació i que encara no s’hagin purgat. En general la mida no serà su cient per enterrar-nos
encara que en vessants molt grans sí que podrien tenir més entitat. Ens  cal una bona plani cació de les sortides, evitant els vessants més
assolellats a partir de migdia i canviant a orientacions més obagues on el refredament nocturn encara permet que la neu es mantingui seca durant
tota la jornada.

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 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. 
Internament el mantell conserva un nivell de neu sucre prop de la base que es manté dormit i inactiu.

Meteo

Continuen les condicions anticiclòniques amb cel serè. Per les tardes, alguns models
indiquen la formació de nuvolades i es podrien escapar quatre gotes amb cota de neu
sobre els 2400 m. Les temperatures es mantindran altes i el vent uix.

24h. 48h.

Predictor: Jordi Gavaldà


