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Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 18/12/2015 a les 8:00 
Vàlid pel 18/12/2015 a 20/12/2015

Perill 24h. Distribució Situació

NEU HUMIDA 
AL LLARG DEL

DIA

Perill 48h.

La calor inusual està humitejant amb més importància el mantell de neu sense que hi hagi un bon regel. Avui i durant el cap de setmana
és possible que es produeixi alguna allau humida o lliscament basal en terreny no purgat i de forta inclinació, sobretot en solanes altes i
obagues baixes. A diferència dels dies anteriors, cal posar el xip i adoptar els bons hàbits de condicions primaverals.

Neu humida 

al llarg del dia
Orientació Cota Mida Probabilitat

Des d’ahir, la forta calor i major insolació està accelerant el procés de fusió de la neu i el regel ja no és tant efectiu. Aquests propers dies,
tot i que poc probable per distribució, és possible el desencadenament d’alguna allau humida o lliscament basal en vessants de forta
inclinació, herbosos i/o poc rugosos que encara no hagin purgat: sobretot solanes altes i obagues baixes que més estan notant el canvi de
condicions, i durant les hores centrals del dia. 
Adoptar els bons hàbits de sortida i circulació primaveral, anar controlant la fusió de la neu i evitar esquiar vessants de forta inclinació
quan la neu ja es trobi molt humida, doncs també podem provocar una purga amb el nostre pas. La mida seria insuficient per tapar-nos
però causar-nos dany en terreny de conseqüències.

Estat de la neu

La neu es manté esquiable per damunt dels 1500 m en obagues i dels 1900 m en solanes, amb
gruixos de 40 a 70 cm a 2200 m. La calor dels darrers dies ha fet accelerar la fusió de la neu a les
solanes i també humitejar el mantell en obagues fins a cotes mitges. Només en vessants obacs i alts
pot quedar neu seca, pols reciclada, convivint entre la neu dura, ventada i la rugositat del terreny,
sobretot prop de les crestes.

Meteo

Les borrasques atlàntiques segueixen uns dies més bloquejades per les altes
pressions que dominen el centre i sud d’Europa. Avui i tot el cap de setmana es
manté el flux del sud-oest càlid. Sol, estones de núvols alts, absència de
gelades i temperatures que tocaran sostre demà dissabte amb la iso0 remuntant
els 3700 m. Dilluns sembla que vol col·lar-se un front molt desgastat que farà
disminuir les temperatures i portarà núvols amb possibilitat d’algun ruixat molt
feble.

24h. 48h.

Predictora: Montse Bacardit


