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Butlletí Perill d’Allaus
Emès el 1/3/2020 a les 08:00
Vàlid �ns al 2/3/2020

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

Els 5-10 cm caiguts durant la setmana han estat molt redistribuïts pel vent de l’oest, deixant sovint la neu vella al descobert i formant petites
acumulacions que de moment no es mostren molt inestables, però que en terreny alt i molt dret encara poden donar algun ensurt al pas d’un
esquiador. Atenció amb el canvi de temps de la tarda, que ja s’allargarà �ns dimarts, amb acumulacions importants de neu nova i important
augment del perill d’allaus.

Neu ventada
Orientació Cota Mida Probabilitat

Estat de la neu

Les acumulacions de neu ventada no cobreixen el que teníem �ns ara: a les solanes la neu humida super�cialment tan sols és present en cotes
altes i de manera discontínua �ns als cims, mentre que a les obagues s’alterna la neu dura o crosta amb zones de pols reciclada. A 2200 m els
gruixos estan entre 40 i 90 cm, clarament escassos per l’època. Es pot posar esquís cap als 1800 m en obaga i a cota molt variable en solana,
depenent molt del pendent, però ben amunt.
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Meteo

Aquest matí quan desapareguin les boires encara podem tenir sol i temperatures suaus (isozero a 2000 m), però a migdia començaran a arribar
núvols per l’oest i a la nit quedarà tapat i amb precipitacions, que a la zona sud poden deixar uns 10 cm, �ns a 20-25 a les valls del vessant sud i a
la Bonaigua, amb cota 2000 i vent moderat a fort del sud-oest.

Demà la precipitació és continuada i es reforça molt a la tarda al girar el vent a NW. Fins dimarts al matí poden caure 20-30 cm més amb la cota
caient a fons de vall, totalitzant 30-40 cm en l’episodi.

24h.

48h.
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