
Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 09/12/2015 a les 8:00 
Vàlid pel 09/12/2015 i 10/12/2015

Perill 24h. Distribució Situació

FAVORABLE

Perill 48h.

El front que ens ha afectat aquesta nit ha canviat molt poc la situació d’allaus i la distribució de la neu, donat que només ha deixat 1-2 cm
per sobre dels 2000 m. A cotes baixes trobarem un mantell més uniformement humit, mentre que per sobre dels 2000 m l’enfarinada no
afectarà ni la qualitat de l’esquí ni el perill d’allaus de manera significativa. Quan la nuvolositat escampi i torni el sol ens tornarem a
trobar amb un mantell estable i una quantitat de neu justeta però suficient per sortir a esquiar a llocs on la rugositat no sigui excessiva.

Favorable
Orientació Cota Mida Probabilitat

Els lliscaments que hem anat observant els darrers dies han estat de mida molt petita i en terreny típicament favorable, així que no
pensem que valgui la pena destacar-los com a problema al titular. 
Els principals perills per qui surt a la muntanya aquests dies són les pedres, molt abundants amb els gruixos escassos que tenim, i la
variabilitat de la superfície de la neu, que tot i que en general és prou bona per esquiar, en pocs metres pot canviar i passar a estar
completament gelada i dura. Cal anar llegint els canvis en l’orientació del vessant i en l’aspecte de la superfície de la neu i no oblidar
casc, ganivetes, grampons i piolet quan tirem amunt.

Estat de la neu

S’esquia per sobre dels 1500 en obagues i dels 1800 en solanes, amb gruixos sobre els 50-80 cm a
2200 m. El front poc actiu que ens afecta ha està homogeneïtzant el primer centímetre, aportant neu
fresca per sobre dels 2000 m i humitejant la superfície per sota. Sota aquesta enfarinada encara
sentirem la superfície variable que teníem aquests dies, afectada pel vent i l’envelliment. 
Internament el mantell és homogeni i compacte.

Meteo

Els núvols que encara cobreixen la vall han d’anar escampant al llarg del matí,
per tornar a deixar pas al sol i les temperatures suaus. Demà, a més a més, el
vent passa a component sud, amb el que es reforçarà una mica però les
temperatures pujaran, fins portar la isozero als 3000 m.
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