
Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 05/12/2016 a les 08:00 
Vàlid pel el 5 i 6/12/2016

Perill 24h. Distribució Situació

FAVORABLE

Perill 48h.

Es mantenen condicions acceptables per a fer activitat al límit sud de l’Aran i per sobre dels 2000 m. A mida que anem cap al nord, la neu és cada
vegada més escassa. Per sort, on la neu és continua trobarem molt bones condicions amb pols reciclada a les obagues i un mantell més dur a les
solanes. Amb aquestes condicions no detectem cap problema d’allaus i la situació és favorable.

Situació Favorable
Orientació Cota Mida Probabilitat

Les plaques de nals de novembre es troben totalment estabilitzades i se’ns fa difícil descriure algun problema d’inestabilitat. Tant sols en algun
vessant molt dret i obac podríem generar alguna purga super cial que ens podria fer perdre l’equilibri i en terreny acanalat o exposat podria
comprometre la nostra seguretat.

Estat de la neu

Al vessants obacs del límit sud la neu és present per sobre dels 1800 m. A les solanes no la trobem continua
ns als 2300-2400 m. A mida que anem cap al nord de l’Aran la neu és més escassa. A les estacions

automàtiques situades a uns 2200 m els gruixos varien entre els 10 i 40 cm. La neu sense cohesió que fa uns
dies trobàvem a les obagues altes s’ha anat restringint per efecte de les temperatures suaus i alta humitat. 
Internament el mantell es presenta molt sòlid.

Meteo

Continua la inestabilitat al Pirineu Oriental i la costa mediterrània quedant l’Aran al
marge. L’anticicló s’imposarà durant aquest inici de setmana.

Per avui dilluns i demà dimarts els núvols tendiran a desaparèixer amb restes al límit
sud. Les temperatures es mantindran molt suaus per l’època i el vent anirà disminuint
i demà ja serà uix de component est.
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