
Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 10/12/2015 a les 8:00 
Vàlid pel 10/12/2015 i 11/12/2015

Perill 24h. Distribució Situació

FAVORABLE

Perill 48h.

Tornem a la situació anticiclònica càlida, marcada pels cicles de fusió regel a les solanes. Tot i les temperatures netament
positives durant la nit en alta muntanya, les nits llargues i serenes permeten un bon regel de la neu, mentre que el sol de
desembre és capaç d’estovar-ne la superfície però no de podrir-la en profunditat. D’allaus només esperem algun lliscament
residual en les poques zones encara no purgades.

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, 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. La humitat del passat front ha deixat la pols relegada només als llocs més alts i
arrecerats, així que les millor condicions per lliscar les trobarem on toca el sol i a partir de mig
dematí a les est i de primera hora de la tarda a les oest. 
No hi ha febleses destacables en l’interior del mantell.

Meteo

Un anticicló centrat a sobre d’Europa afecta tota la regió, i sembla que per
uns quants dies. Això mantindrà les temperatures anòmalament altes per
l’època, amb la isozero cap als 3000 m. Esperem cels enteranyinats per
núvols alts i vents molt febles del SE o fins i tot calmes. Als mapes no
s’albira res de bo almenys fins als volts de Nadal…
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