
Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 12/12/2015 a les 8:00 
Vàlid pel 12/12/2015 i 13/12/2015

Perill 24h. Distribució Situació

FAVORABLE

Perill 48h.

L’arribada de núvols alts i mitjans pel sud és la notícia més destacada per aquest cap de setmana. Això podria limitar una mica el regel de
la propera nit i fer una mica més abundants els lliscaments, que ja quasi  s’havien extingit. Hi ha bona neu per esquiar a les nords altes i
arrecerades i a tota la meitat sud de les orientacions, però també moltes pedres i neu gelada als llocs ventats i a les nords baixes. Bones
condicions per explorar sectors que normalment cal descartar per perill d’allaus o dificultats d’accés.

Favorable
Orientació Cota Mida Probabilitat

Els darrers dies ja no hem observat cap mena d’allau, ni tan sols els típics lliscaments residuals. No descartem que de manera molt
puntual encara se’n produeixi algun, però seria en llocs molt específics i en general de mida insuficient per tapar-nos. 
Més que mai cal recomanar la utilització del casc. Grampons, ganivets i piolet poden ser d’utilitat per no haver de donar-nos la volta per
trobar la neu massa gelada.

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

Un sistema de baixes pressions situat sobre les Açores poc a poc empeny
l’anticicló que avarca tot el sud d’Europa i la Mediterrània. Això genera un flux
de sud sobre el Pirineu, molt feble aquests dies i que s’intensificarà una mica de
cara a l’inici de la setmana vinent. De moment aquesta tarda i diumenge
esperem una mica més de núvols, vent feble de sud i temperatures similars.
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