
Butlletí Perill d’Allaus
Emès 14/4/2019 a les 08:00 
Vàlid 14 y 15/4/2019

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

Les temperatures altes i el cel tapat faran que ja des de primera hora la humitat de la neu sigui alta i el problema de neu humida s’estengui a tots els vessants
per sota dels 2000 o 2200m. D’altra banda en obagues altes es manté el problema de neu recent amb petites acumulacions que poden encara trencar-se al
nostre pas. Continuem plani�cant amb cura les nostres sortides i fem una avaluació continuada de les condicions de la neu.

Neu humida 
Orientació Cota Mida Probabilitat

Les temperatures altes i el cel tapat no han permès un regel nocturn efectiu i ja des de mig matí la superfície es mantindrà humida Pot produir-se activitat
natural d’allaus de neu humida super�cial en vessants drets i amb capacitat d’enterrar-nos en terreny favorable com vessants grans o zones canalitzades. Cal
plani�car les sortides evitant aquests tipus de terreny a partir de migdia.

Neu ventada
Orientació Cota Mida Probabilitat

A cotes altes i especialment al límit sud de l’Aran trobarem acumulacions de neu nova afectades pel vent que encara poden mantenir-se fràgils i inestables. En
vessants drets propers als cims podem desencadenar plaques amb capacitat d’enterrar-nos en terreny obert. Extremem les precaucions en l’elecció de
l’itinerari evitant vessants molt inclinats, convexitats i trampes del terreny.

Estat de la neu

Podrem lliscar per sobre dels 1500 m en obagues i 2000 en solanes amb gruixos que a 2200 m poden superar els 80-
100 cm. La neu en general la trobarem super�cialment humida excepte a les cotes altes obagues on està molt
compactada pel vent i la humitat no hi ha penetrat. Internament hi ha, a les obagues altes, nivells de baixa cohesió
sota capes ben endurides.

Meteo

Continua el règim de l’oest que ens portarà temperatures ben altes, molts núvols i pluges
febles les tardes d’avui i demà. La cota de neu es situarà sobre els 2300 i 2500 m i el vent de
l’oest no serà destacable.

24h. 48h.
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