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Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 21/12/2015 a les 8:00 
Vàlid pel 21/12/2015 i 22/12/2015

Perill 24h. Distribució Situació

FAVORABLE

Perill 48h.

Amb el refredament de les temperatures i millor regel, retornem a la situació Favorable amb un mantell de neu molt estable al llarg de
tota la jornada. Tot i així, mantenim la vigilància en vessants herbosos i de forta inclinació en orientacions solanes o obagues a cota baixa
on encara pot produir-se algun lliscament residual. Tot i no disposar d’un mantell tant extens ni gruixut com voldríem, són condicions que
permeten endinsar-nos en nous terrenys o afrontar vessants amb pendent forta.

Favorable
Orientació Cota Mida Probabilitat

Durant el cap de setmana degut a la fusió i la manca de regel s’ha produït activitat significativa d’allaus humides i lliscaments basals. Amb
les temperatures més fresques i el regel més efectiu, la probabilitat que es produeixi alguna allau humida o lliscament torna a ser molt
residual. Tot i així, cal mantenir la vigilància en aquells vessants de forta inclinació, herbosos i/o poc rugosos en orientacions solanes i
també obagues baixes que encara no hagin purgat.

Estat de la neu

Podem posar esquís per damunt dels 1500 m en obagues i dels 1900 m en solanes, amb gruixos de
35 a 70 cm a 2200 m. La calor dels darrers dies ha accelerat la fusió de la neu a les solanes i
humitejar el mantell en obagues fins a cotes mitges. En indrets obacs, alts i protegits encara podem
trobar neu seca envellida, convivint entre neu dura, neu ventada i la rugositat pròpia del terreny,
sobretot prop de les crestes.

Meteo

Les borrasques atlàntiques continuen uns dies més bloquejades per les altes
pressions situades al centre i sud d’Europa, mantenint  el flux d’aire del sud-
oest. Tanmateix, avui i els propers dies tindrem temperatures més fresques i el
cel majoritàriament serè. Vent feble del sud-oest i humitats mitjanes.

24h. 48h.

Predictora: Montse Bacardit


