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Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 15/4/2017 a les 08:00 
Vàlid per 15 i 16/4/2017

Perill 24h. Distribució Situació Perill 48h.

El regel aquesta nit ha estat menys efectiu així que trobarem la neu humida o molla ja de bon matí o abans de migdia. Això vol dir que avui no ens
servirà de gaire fer bons horaris si no que seran possibles allaus humides, tant naturals com accidentals, al llarg de tot el dia ns que no torni a
haver-hi bon regel la propera nit. En orientacions obagues, on hi ha més neu disponible, és on poden produir-se allaus de mida més important.

Neu humida
Orientació Cota Mida Probabilitat

Seguim observant diàriament noves purgues super cials i també esquerdes de fons, sobretot en vessants obacs, indicant-nos que el mantell de neu
en obagues ja ha transformat cap a mantell primaveral. Avui, a més a més, la humitat i la boira no han permès un bon regel, fent que trobem la neu
ja humida o molla a primera hora o tan sols amb una feble crosta que no suporta el nostre pes amb els esquís. Per tant, el perill d’allaus humides no
incrementa al llarg del dia si no que ja serà possible aquest matí. Els plugims previstos per avui agreujaran aquesta situació. Les allaus que poden
produir-se poden ser puntuals super cials com també plaques, implicant quasi o la totalitat del mantell, per tant de mida més destructiva, i
sobretot en obagues on hi ha més disponibilitat de neu.

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 75-140 cm i 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 2400 m. Avui la la fase de
fusió serà més acusada i la humitat continuarà percolant a l’interior del mantell. En obagues la humitat està
arribant a les capes febles persistents que en els darrers dies estan donant signes de reactivar-se causant
woumfs i esquerdes. Si continua el procés de fusió acusada podem començar a veure plaques més grans i
preocupants.

Meteo

Les pressions baixes relatives i entrada d’aire més humit i fred del nord-oest fan que
per avui dissabte el cel es mantingui tapat i enboirat, amb poques ullades de sol i
possibilitat de plugims i volves de neu tan sols prop dels cims. Vent del nord-oest
feble amb cops moderats en cotes altes. Demà diumenge torna el temps estable i
assolellat, amb temperatures en ascens ns els valors més càlids dels dies anteriors.
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