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Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 12/12/2016 a les 08:00 
Vàlid pel 12 i 13/12/2016

Perill 24h. Distribució Situació

FAVORABLE

Perill 48h.

Sense noves nevades des de fa més de dues setmanes, el mantell és cada cop més escàs i discontinu. Per sort nostra, el temps anticiclònic i sec,
amb nits llargues i cel serè, conserven en les obagues la neu pols-reciclada, de prou bona qualitat per esquiar. Internament el mantell és sòlid i
molt estable,i per això continuem amb una situació favorable pel què fa al perill d’allaus, sense cap problema per destacar.

Situació Favorable
Orientació Cota Mida Probabilitat

Ja fa més de dues setmanes des de la darrera nevada signi cativa i se’ns fa difícil destacar algun problema d’inestabilitat. Tant sols podem esmentar
que en algun vessant o canal molt dreta i obaga podem provocar alguna purga super cial de neu vella sense cohesió 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 és present a partir dels 2300-2400 m
però sense continuïtat ns als tucs. El mantell és més gruixut i continu als sectors est i sud, mentre que al
nord és molt més escàs. Els gruixos de neu a les estacions a 2200 m varien de 2 a 35 cm. La superfície de la
neu en obagues mitges i altes es conserva seca i freda, pols reciclada, mentre que les clapes de neu en
solanes estan sotmeses a la fusió diürna i regel nocturn.  En indrets exposats al vent a ora la crosta marró
bruta de pols. Internament el mantell és molt sòlid i estable.

Meteo

L’anticicló continua fort en aquesta primera part de setmana. Com a novetat,
comencem el  dilluns amb temperatures lleugerament més fresques , vent uix de
nord i alguns núvols que trenquen la monotonia de cel blau. Demà dimarts tornarà a
ser un dia ben assolellat, amb vent altre cop de sud més sec.
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