
Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 3/1/2016 a les 8:00 
Vàlid pel 3/1/2016 i 4/1/2016

Perill 24h. Distribució Situació

FAVORABLE

Perill 48h.

Les nevades de moment no són tan abundants com voldríem però poc a poc van canviant el color de les muntanyes. Els 5-10 cm caiguts
les darreres hores han tapat una mica el nostre vell mantell, però la distribució de la neu ha canviat poc i encara sentim la neu dura sota
els esquís. La possibilitat que una allau ens pugi tapar és remota, fins i tot en terreny trampa, però si que és possible fer caure plaquetes
molt petites a llocs favorables a l’acumulació, prop de colls i carenes altes.

Favorable
Orientació Cota Mida Probabilitat

Les plaques que el vent de l’oest ha format són de moment molt petites, com a màxim poden tenir 15-20 cm de gruix als llocs més
favorables i uns pocs metres d’extensió lateral. Les precipitacions que esperem per avui i demà les faran créixer una mica, sense arribar a
tenir mida per enterrar-nos en terreny obert, però si que ens podrien desequilibrar i fer-nos caure sobre rocs o penyasegats.

A més a més, les temperatures altes i l’humitat prevista per avui faran caure boles i petites purgues de neu recent en vessants molt drets.

Estat de la neu

La distribució de la neu ha canviat poc: podem posar esquís per damunt dels 1600 -1700 m en
obagues i dels 1900-2000 m en solanes, amb gruixos d’uns 30-40 cm a 2200 m.

Ara mateix la muntanya es troba coberta d’una capa de neu nova d’uns 5 cm de gruix. Per sota
d’aquesta ens trobem la neu encrostada i dura i legions de taurons esperant que ens emocionem i
agafem massa velocitat…

Meteo

Tenim clar que ens trobem davant d’uns dies en que es produiran precipitacions:
aquesta tarda passa un front càlid, amb component sud-oest, i durant la propera
nit un de fred, seguit per una irrupció d’aire fred en alçada i amb component
més nord-oest. Ara, afinar exactament la quantitat de precipitació no és gens
fàcil aquests dies. La nostra aposta: uns 5-10 mm de precipitació aquesta tarda,
amb cota de neu alta, cap als 2300-2500 m. Demà 10 cm més amb la cota
caient als 1200 o fins i tot 1000 m. Tot amb vent feble de component oest.
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