
Butlletí Perill d’Allaus
Emès 11/4/2019 a les 08:00 
Vàlid 11 y 12/4/2019

Perill 24h. Distribució 24h. Problemes 24h. Perill 48h.

Una situació de nord ens acompanyarà encara durant tot el dia. Dominarà el cel tapat amb ullades de sol, les temperatures seran baixes i esperem noves
nevades a partir de la tarda. A cotes altes hi ha prou neu per a poder desencadenar al nostre pas plaques de neu recent que necessitarien terreny molt
favorable per a que ens arribessin a tapar.  Atenció que en moments que apareixi el sol poden haver purgues de neu recent en els vessants més drets.

Neu recent 
Orientació Cota Mida Probabilitat

A cotes altes i especialment al límit sud de l’Aran s’han format plaques noves que aniran creixent durant el dia d’avui i que es mantenen fràgils. En llocs
favorables com vessants amb forta inclinació o convexos les podrem trencar fàcilment i ens podrien enterrar en terreny trampa. Cal extremar les precaucions
en circular per cotes altes evitant terreny complex i exposat. De nou la mala visibilitat ens di�cultarà la nostra capacitat de traçar l’itinerari més segur.

Estat de la neu

A pesar dels 5-10cm caiguts ahir, continuem podent lliscar amb garanties per sobre dels 1600 m en obagues i d’uns
2000 m en solanes. Els gruixos varien entre els 80 i 150 cm a uns 2200 m. A cotes baixes la neu està endurida
mentre que per sobre dels 2000 metres la neu recent es manté seca i lleugerament placada. Internament a cotes
altes hi ha crostes enterrades que mantenen aïllades les capes de baixa cohesió existents.

Meteo

La borrasca situada a la Mediterrània ens continua enviant aire fred i humit. El cel es
mantindrà tapat durant tot el dia i a partir de la tarda es reactivarà la nevada per sobre dels
1400 m, podent-se acumular entre 10 i 20 cm segons el model i el vent bufarà del nord
moderat. 
Demà al matí es trencaran els núvols i dominarà el sol amb una recuperació ràpida de les
temperatures. El vent continuarà bufant del sector nord però ja amb menys força als cims.

24h. 48h.
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