
Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 9/4/2017 a les 08:00 
Vàlid per 9 i 10/4/2017

Perill 24h. Distribució Situació Perill 48h.

Avui esperem un nou dia primaveral amb neu dura a primera hora i humitejant-se a partir de mig matí. Durant la tarda pot repetir-se un nou cicle
d’allaus de neu humida que no esperem que passin de mida petita i que difícilment ens podran enterrar en terreny obert però sí provocar-nos un
bon ensurt en terreny exposat. Plani quem les sortides de forma que deixem els vessants obacs per a darrera hora on encara podrem gaudir de neu
amb condicions per a fer bons girs.

Neu humida
Orientació Cota Mida Probabilitat

En vessants on encara hi hagi prou neu, a partir de migdia es manté la probabilitat de que caiguin allaus de neu humida. Els punts més propensos
seran llocs foscos prop de roques o arbres amb molta inclinació i que encara no s’hagin purgat. No esperem que tinguin prou entitat per enterrar-
nos però sí desequilibrar-nos i ser l’origen d’una caiguda. 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.

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

Esperem un diumenge calcat a ahir amb cel blau al matí i creixement de nuvolades a
partir de mitja tarda, encara amb possibilitat d’algun xàfec aïllat. Les temperatures
 quedaran una mica més curtes i el vent bufarà uix de sud. Per demà dilluns el dia
serà semblant però amb més estabilitat de tarda.
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