
Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 2/1/2016 a les 8:00 
Vàlid pel 2/1/2016 i 3/1/2016

Perill 24h. Distribució Situació

FAVORABLE

Perill 48h.

Estem en un cicle de relatiu mal temps que sembla que podria estendre’s encara alguns dies. Tot i això, les precipitacions significatives
que necessitem encara no arriben, i el panorama nivològic es manté invariable: mantell envellit, endurit i escàs, molt estable i que
aquests dies es troba menys afectat per la insolació. Amb el fred previst per avui esperem que es mantingui dur a totes les orientacions i
cotes tot el dia, mentre que demà les boires i la humitat l’estovaran més.

Favorable
Orientació Cota Mida Probabilitat

Amb la poca insolació i les temperatures baixes que esperem avui ja no podem parlar ni de lliscaments residuals. No puc imaginar-me cap
mena d’allau ocorrent les properes hores a les nostres muntanyes. Demà, que torna la humitat i les temperatures altes, tornaran a ser
possibles (tot i que ben poc probables) lliscaments basals residuals.

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 25-35 cm a 2200 m.

Amb l’humitejada del darrer dia de l’any i el posterior regel de les darreres hores la neu seca ja és
anecdòtica i ens trobem arreu el mantell encrostat. Com comentàvem al titular, avui no creiem que la
neu transformi gaire, així que es mantindrà dura a totes les cotes i orientacions. Demà, amb
l’increment de la humitat i les temperatures positives, si que tornarà a fer-ho.
Meteo

L’any comença amb una situació meteorològica poc clara. Els Pirineus queden
entre una gran zona de baixes pressions que avarca tota Europa i l’anticicló
nord-africà. En aquesta terra de ningú van afectant-nos fronts poc actius, que
avui portaran un dia ennuvolat amb algun floc de neu i temperatures baixes pel
que estem acostumats (isozero per sota dels 1500 m). Demà el dia serà més
d’oest i de sud, així que cels ennuvolats, temperatures amunt i algun plugim
feble amb la cota ascendint cap als 2500 m. El vent no sembla que hagi de ser
destacable.
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