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Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 16/12/2015 a les 8:00 
Vàlid pel 16/12/2015 i 17/12/2015

Perill 24h. Distribució Situació

FAVORABLE

Perill 48h.

Amb la calor inusual, humitat i núvols alts, no descartem el desencadenament d’alguna allau humida o lliscament basal en terreny no
purgat i de forta inclinació. En tot cas, ens mantenim amb una situació favorable per sortir investigar nou terreny en llocs que normalment
per aquestes dates són inaccessibles o perillosos per allaus però amb unes condicions de neu ja no tant bones ni ràpides per esquiar.

Favorable
Orientació Cota Mida Probabilitat

Amb les temperatures positives i l’aire relativament més humit pot produir-se de manera molt localitzada alguna allau humida o
lliscament basal, sobretot en obagues baixes que més poden notar el canvi de condicions. La mida seria insuficient per tapar-nos però
causar-nos dany en terreny de conseqüències. 
Insistim en la recomanació de l’ús del casc, i també grampons, ganivetes i piolet, sobretot per progressar en vessants obacs.

Estat de la neu

Neu esquiable per damunt dels 1500 m en obagues i dels 1800 m en solanes. Els gruixos es
mantenen entre 40 i 50 cm a 2200 m. En solanes i també obagues baixes i mitges neu encrostada
superficialment el dematí humitejant-se al llarg del dia. En vessants obacs i alts, la pols que es
mantenia els dies anteriors només pot quedar en llocs molts alts i protegits. En general, el mantell
continua endurit, gelat o ventat i poc continu prop de les crestes.

Meteo

Les altes pressions continuen dominant gran part del centre i sud d’Europa,
bloquejant l’entrada de les borrasques atlàntiques, i mantenint flux del sud-oest
càlid i una mica humit. Sol deslluït per la presència de núvols alts i
temperatures molt altes respecte la mitjana climàtica, sense gelades i la iso0
entre els 3200 i els 3400 m.

24h. 48h.

Predictora: Montse Bacardit


