
Butlletí Perill d’Allaus

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

Perill 24h. Distribució Situació

FAVORABLE

Perill 48h.

Tot i les temperatures suaus 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. Bones condicions per explorar noves zones o afrontar pendents forts, sempre comptant amb que el
gruix de neu és limitat.

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 40-70 cm a
2200 m. A les solanes (incloent E i W sempre que tinguin un punt de S) predomina la neu primavera,
dura al matí i aviat passant a humida. Als vessants obacs la neu és més variable: gelada per sota dels
2000-2100 m i pols o ventada per sobre d’aquesta cota en funció de l’exposició al vent del N i NW.

Meteo

Per avui i demà esperem dies molt similars al d’ahir, amb la isozero prop dels
3000 m i potser una mica menys de núvols alts. Les inversions tèrmiques
nocturnes es mantindran ben acusades. El vent bufarà feble de component sud i
est.
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