
Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 29/12/2015 a les 8:00 
Vàlid pel 29 i 30/12/2015

Perill 24h. Distribució Situació

FAVORABLE

Perill 48h.

La reculada de l’anticicló ha estat molt parcial i només ha permès que la cua d’un front fregués el Pirineu. A l’Aran les precipitacions no
han penetrat, només alguns plugims al límit sud (menys de 1 mm), que no han fet canviar gens la distribució ni l’estabilitat de la neu. Es
manté una situació favorable pel que fa al perill d’allaus, amb poques possibilitats per fer activitats de neu: les zones herboses del nord
de la vall, especialment a l’entorn del pla de Beret, són dels pocs llocs on es pot esquiar dignament.

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.

La neu dura en molts indrets, i les nombroses pedres que sobresurten de la neu en molts llocs fan del tot recomanable el casc. Ganivetes,
grampons i piolet ens poden permetre no haver de girar cua.

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.

La humitat amb temperatures positives de la nit passada no ha permès el regel superficial de la neu,
així que avui ens la trobarem humida a totes les orientacions per sota dels 2200 m. Per sobre la
superfície de la neu és molt variable, sobretot dura i ventada a les obagues i en fusió/regel allà on
toca el sol.
Meteo

El front ja ha passat i ara queda una mica de nuvolositat retinguda a les
muntanyes, que al llarg del dia s’anirà esquinçant i deixarà el cel seré o
enteranyinat per núvols alts. Les temperatures tornen a pujar al llarg del dia
d’avui i de demà, situant la isozero per sobre dels 3000 m. Els vents estaran en
calma.

24h. 48h.

Predictor: Ivan Moner


