
Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 30/12/2015 a les 8:00 
Vàlid pel 30 i 31/12/2015

Perill 24h. Distribució Situació

FAVORABLE

Perill 48h.

Poques novetats encara, tot esperant l’arribada de fronts una mica més actius demà i sobretot el cap de setmana. Es manté la situació
d’estabilitat i neu escassa i endurida. Amb la calor prevista per avui la neu transformarà força a les solanes, segurament podrint-se fins la
base a cotes mitges degut a l’escàs gruix. Les possibilitats per fer esquí de muntanya es van quedant reduïdes a l’entorn del pla de Beret,
on el terreny és llis i es pot sortir de cota alta.

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 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.

Tot i les temperatures altes, les llargues nits del desembre i la baixa humitat han permès a la neu
regelar-se bé la passada nit. Trobarem la neu dura a primera hora gairebé a tot arreu (exceptuant
algun racó alt i protegit on encara queda neu seca). Al llarg del dia anirà transformant de SE a W,
mentre que a l’ombra es mantindrà variable.
Meteo

Els models mantenen la dinàmica prevista: sembla que els fronts poc actius de
l’oest s’aniran succeint els propers dies. Avui pausa, amb presencia de núvols
alts, temperatures molt altes i vent de sud feble a moderat. La propera nit passa
un front que portarà precipitacions a partir de la matinada i al llarg de tot el
darrer dia de l’any. Els models més optimistes donen 10 cm, amb cota baixant
dels 1700 cap als 1400 m i vent molt feble.
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