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Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 13/4/2017 a les 08:00 
Vàlid per 13 i 14/4/2017

Perill 24h. Distribució Situació Perill 48h.

Un dia més de situació de primavera al llarg del dia, en què el perill d’allaus és degut a possibles allaus humides a mesura que la fusió inestabilitza
la neu dins del cicle diari de fusió-regel. Comproveu que el regel nocturn hagi estat adequat, i apro teu-lo mentre la neu es mantingui cohesiva i
estable. A partir de migdia i durant la fase acusada de fusió, eviteu el terreny d’allaus. A més de ser perillós per les allaus també ho és pels nostres
genolls!

Neu humida
Orientació Cota Mida Probabilitat

Continuen donant-se noves purgues super cials en vessants alts i obacs, indicant-nos que el mantell ns ara fred i hivernal en obagues també
comença a transformar cap a mantell primaveral. Això amplia el ventall d’orientacions a controlar 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 secrets: començar i acabar d’hora, usar les orientacions de forma lògica (primer
les est i sud, i tot seguit oest i nord) i vigilar tant la nostra exposició al terreny que tenim per damunt i que pugui purgar com també el terreny i la
neu a sota dels nostres esquís. Amb la neu molt humida, és molt fàcil provocar purgues accidentals!

Estat de la neu

Encara podem lliscar des dels 1700 m en obagues i per sobre els 2200 m en solanes amb neu discontínua
ns els cims. Les estacions a 2200 m registren gruixos de 90-150 cm però perden alguns cm cada dia. El

mantell de neu es troba isoterm i humit ns el terra en solanes i obagues ns ben bé els 2300 m. En
superfície el cicle diari de fusió-regel humiteja la neu durant el dia i l’encrosta a la nit. Les obagues altes es
mantenen dures i compactes i els costa més transformar. Internament a prop de la base el nivell de neu sucre
que ns ara s’ha mantingut adormit i inactiu, ha començat a humitejar-se i a causar woumfs i ssures en
terreny poc dret i mantell prim. Això ens fa pensar que a mesura que la fusió penetri al mantell podria
despertar de forma més rellevant i preocupant.

Meteo

Seguim amb el domini de les altes pressions i aire càlid en alçada mentre que els
front i aire més fred es mantenen en latituds més altes. Tot i així, avui el cel blau pot
quedar enteranyinat amb núvols alts i demà a partir de migdia poden créixer núvols
mitjans. Avui la probabilitat de tempesta és baixa mentre que demà a la tarda podria
donar-se algun ruixat feble. Vent feble del nord-oest que demà pot bufar moderat
prop dels cims.
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