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Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 28/12/2016 a les 08:00 
Vàlid pel 28 i 29/12/2016

Perill 24h. Distribució Situació Perill 48h.

Continuem uns dies més amb condicions de temps i de neu molt estables, amb un mantell escàs per l’època que tan sols ens deixa lliscar amb
continuïtat prop del límit sud-est. Només en vessants alts i obacs es manté la possibilitat de 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

El mantell de neu és estable i se’ns fa difícil descriure cap problema d’allaus. En obagues altes i inclinades es manté la possibilitat de desencadenar
alguna purga de neu sucre o alguna acumulació de neu ventada no ben lligada amb el mantell vell, sense potencial per tapar-nos, però que podrien
provocar-nos una caiguda amb conseqüències en terreny exposat.

Estat de la neu

En obagues la neu és present amb continuïtat des dels 1900 m, mentre que en solanes ho és des dels 2300-
2400 m, sense continuïtat. Els gruixos són de citaris per l’època i no superen els 35 cm. Tot i el mes llarg que
portem sense nevades signi catives, la superfície de la neu en obagues mitjanes i altes es conserva seca i
freda, de qualitat pols, amb clapes discontínues de neu ventada a les valls més exposades al vent. En
solanes, la neu és discontínua i està sotmesa a la fusió diürna i regel nocturn.

Meteo

L’anticicló es mantindrà molt fort al centre i sud d’Europa ns a nals d’aquest any.
Avui encara amb núvols alts mentre que demà el cel blau serà dominant. Les
temperatures es mantindran suaus a l’alta muntanya amb humitats baixes, mentre que
al fons de vall s’acumularà l’aire fred i la inversió tèrmica nocturna serà marcada. El
vent que ha bufat moderat d’est i de sud en cotes altes aquesta matinada, anirà
a uixant i quedarà feble.
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