
Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 31/12/2015 a les 8:00 
Vàlid pel 31/12/2015 i 1/1/2016

Perill 24h. Distribució Situació

FAVORABLE

Perill 48h.

L’any acaba sense gaires novetats. Avui tampoc no ha gelat (només ho ha fet dos dies en tot el desembre a les estacions meteorològics de
muntanya), però la neu s’ha encrostat bé i es manté el mateix panorama d’estabilitat i neu en fusió/regel. El temps insegur previst per
aquests dos dies tampoc no farà variar la situació, en espera que pel cap de setmana hi hagi més moviment meteorològic. Demà no
publiquem butlletí, hi tornarem el dissabte 2/1/2016. Que tingueu una bona entrada d’any!

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,
especialment si notem la neu podrida fins al terra.

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). La transformació de la neu avui serà molt més
limitada per la presencia de núvols.
Meteo

Mentre que la predicció d’allaus aquests dies té poc secret, la meteo no està
gens fàcil. Per avui sembla clar que el front de l’oest portarà precipitacions molt
minses, uns pocs mm, en un dia progressivament més ennuvolat. La cota de neu
ja no és tant clara, però 1500-1700 m sembla la millor suposició. Pel primer dia
de l’any, que semblava que havia de ser bo, ara la majoria de models mostren
una entrada de sud, amb vents moderats a forts a l’Aran i possibilitat d’algun
plugim fins prop dels cims. Veurem que acaba fent…
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