
Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 28/12/2015 a les 8:00 
Vàlid pel 28 i 29/12/2015

Perill 24h. Distribució Situació

FAVORABLE

Perill 48h.

El mantell es manté estable amb la possibilitat residual de lliscaments en vessants molt favorables (drets , llisos i herbosos). La limitació
en les nostres sortides la posarà la distribució de la neu. No ens podrem aventurar a sortir per terreny irregular sobretot del límit S on el
mantell no és continu, en canvi en terreny suau, les condicions són bones per lliscar especialment a cotes altes i vessants assolellats on al
llarg del dia desapareix la crosta superficial.

Favorable
Orientació Cota Mida Probabilitat

Tot i la marcada estabilitat del mantell, allà on quedi prou neu i el terreny sigui favorable (dret, herbós i molt llis), esporàdicament pot
caure algun lliscament basal. Cal mantenir precaució quan circulem per vessants molt inclinats i que encara no s’hagin purgat. Cal
mantenir els bons hàbits a la muntanya, portar el material de seguretat i no oblidar-nos del casc, grampons i piolet.

Estat de la neu

Podem posar esquís per damunt dels 1600 -1700 m en obagues i dels 1900-2000 m en solanes, amb
gruixos d’uns 30-35 cm a 2200 m. Els núvols alts de la nit, han fet que el refredament nocturn hagi
estat poc important. La neu la trobarem humida a les solanes i dura a les obagues, on a cotes altes
encara podem trobar alguna raconada amb neu seca. En general acostant-nos als cims, la neu està
molt afectada pel vent i té una distribució molt irregular, producte sobretot als més de 30 dies que
no hi precipita.

Meteo

La gran noticia d’avui és que l’anticicló s’enretira cap al sud i deixa pas a
l’arribada de fronts atlàntics que de moment deixaran poca precipitació però
s’endevina un inici d’any mogut. Per avui s’espera un augment dels núvols i al
vespre precipitacions febles amb cota de neu sobre els 1500 m. El vent bufarà
de sud girant a oest fort. Demà dimarts es mantindrà el cel mig ennuvolat i
sense precipitacions. Les temperatures seran baixes (iso 0 1400 m) i el vent
continuarà bufant de l’oest en general fluix.
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