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Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 11/4/2017 a les 08:00 
Vàlid per 11 i 12/4/2017

Perill 24h. Distribució Situació Perill 48h.

Seguim amb una situació de primavera al llarg del dia, en què el perill d’allaus és degut només per possibles allaus humides a mesura que la fusió
inestabilitza la neu dins del cicle diari de fusió-regel. Cal comprovar que el regel nocturn hagi estat adequat i evitar el terreny d’allaus durant la fase
de fusió.

Neu humida
Orientació Cota Mida Probabilitat

Ahir van començar a purgar de forma signi cativa vessants obacs i alts, causant allaus de neu humida super cials. Aquest és un indicador que el
mantell ns ara fred i hivernal en obagues també comença a transformar cap a mantell primaveral. Per tant s’amplia el ventall d’orientacions que
hem d’anar controlant al llarg del dia, a mesura que el sol i la calor humitegen i inestabilitzen la neu en superfície. La tàctica per gestionar la
situació de neu humida primaveral no té massa secrets: cal començar i acabar d’hora, i usar les orientacions en el  sentit de les agulles del rellotge
començant per les est i sud, i tot seguit oest i nord. Per últim, no només cal vigilar el terreny que tenim per damunt nostre per possibles allaus
naturals si no també el terreny i la neu a sota dels nostres esquís per possibles accidentals.

Estat de la neu

La  cota de neu esquiable se situa als 1700 m en obagues i als 2200 m en solanes amb un mantell ja força
discontinu ns els cims. Les estacions registren gruixos de 100-150 cm però perden alguns cm cada dia. El
mantell de neu es troba isoterm i humit ns al terra en solanes i obagues baixes i sotmès al cicle diari de
fusió-regel super cial. A les obagues mitges i altes la neu pols és cada cop més residual i en general han
començat a transformar super cialment. Recordem que internament prop de la base hi tenim enterrat un
nivell de neu sucre que ns ara s’ha mantingut adormit i inactiu però cal començar a considerar la possibilitat
que pugui despertar.

Meteo

Seguim amb temps anticiclònic i estable, matins de sol i cel blau i creixement d’algun
núvol a partir del migdia que en principi no hauria de donar cap ruixat. Les
temperatures es mantenen amb valors positius dia i nit, amb la iso0 situant-se ja per
sobre els 3000 m . Vent feble del nord-oest que a partir de migdia pot ser moderat
prop del límit sud.
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