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Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 09/12/2016 a les 08:00 
Vàlid pel 9, 10 i 11/12/2016

Perill 24h. Distribució Situació

FAVORABLE

Perill 48h.

Aquest butlletí és vàlid per avui divendres, dissabte i diumenge. La neu és contínua a partir dels 2000 m ens els sectors sud, mentre que esdevé
escassa i discontínua als sectors del nord amb moltes menys opcions de fer activitat. El mantell és internament sòlid i molt estable, i en superfície
es conserva pols-reciclada , de prou bona qualitat per lliscar. Continuem amb una situació favorable pel què fa al perill d’allaus.

Situació Favorable
Orientació Cota Mida Probabilitat

Les plaques formades amb les darreres nevades de nals de novembre es troben del tot estabilitzades, i és difícil destacar algun problema
d’inestabilitat. Tant sols podem esmentar que és possible provocar alguna purga super cial de neu vella sense cohesió en algun vessant molt dret o
canal obaga que ens pot fer desequilibrar i en terreny exposat comprometre la nostra seguretat.

Estat de la neu

En obagues la neu és present des dels 1800 m, mentre que en solanes no és present ns a partir dels 2300-
2400 m, i discontínua ns als tucs. Als sectors nord de l’Aran el mantell és molt més escàs respecte els
sectors sud. Els gruixos de neu a les estacions a 2200 m varien dels 5 als 40 cm. La superfície de la neu en
obagues mitges i altes es conserva pols reciclada, mentre que en solanes on hi ha neu està sotmesa al cicle
diari de fusió-regel.  En indrets exposats al vent a ora la crosta marró bruta de pols. Internament el mantell
és molt sòlid i estable.

Meteo

Seguim amb el domini de l’anticicló al centre i sud d’Europa, i les baixes pressions
con nades en latituds polars. Per avui i el cap de setmana, continuarem amb la
mateix tònica de temps assolellat i serè, amb alguns núvols alts dissabte. Sense gelar
a les nits i amb temperatures anormalment altes per l’època a alta muntanya. A partir
de diumenge entrarà vent de nord que farà davallar les temperatures i ambient no
tant càlid per la setmana que ve.
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