
Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 26/12/2016 a les 08:00 
Vàlid pel 26 i 27/12/2016

Perill 24h. Distribució Situació Perill 48h.

Encara tenim altes pressions per uns quants dies més i les opcions d’activitat es mantenen limitades al límit sud-est allà on la rugositat del terreny
permet un mantell continu a cotes altes i obagues. L’estabilitat és gairebé total. Només en aquestes orientacions podrem provocar alguna purga
super cial o placa molt aïllada de dimensions molt petites ens podrien fer perdre l’equilibri.

Situació Favorable
Orientació Cota Mida Probabilitat

La neu es presenta estable i se’ns fa difícil descriure cap problema d’allaus. Allà on hi ha neu, en obagues molt pendents encara podríem
desencadenar alguna purga de neu sucre, en cap cas su cient per tapar-nos. Les plaques que també podrem trobar en obagues altes només ens
poden provocar una caiguda que en terreny exposat podria tenir conseqüències.

Estat de la neu

En obagues la neu és present des dels 1900 m, mentre que a les solanes en comencem a trobar als 2300-
2400 m sense continuïtat. Els gruixos estan per sota de la mitjana i a 2200 m no es superen els 35 cm.  La
superfície de la neu en obagues mitjanes i altes es conserva seca i freda, pols reciclada, i de forma aïllada
podem trobar petites acumulacions de vent amb la superfície més premsada. En solanes, la neu discontínua
està sotmesa a la fusió diürna i regel nocturn.

Meteo

Amb pressions atmosfèriques per sobre dels 1030 HPa s’esperen poques novetats.
Avui i demà tindrem dos dies més esplèndids amb núvols alts aquesta tarda  i nit. Les
temperatures es mantindran suaus a l’alta Muntanya amb humitats molt baixes. Als
fons de vall s’acumularà l’aire fred i la inversió tèrmica serà notable. El vent bufarà

uix del sector oest.
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