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Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 30/12/2016 a les 08:00 
Vàlid pel 30,31/12/16 i 01/01/17

Perill 24h. Distribució Situació Perill 48h.

Amb la perspectiva d’un inici de 2017 amb més moviment meteorològic, nalitzarem el 2016 amb un temps radiant i un mantell de neu estable i
escàs per l’època. Les opcions per fer activitat amb esquís continuen limitades als sectors est i sud de l’Aran. Tan sols és en vessants alts, obacs i
protegits on podem provocar alguna purga super cial de neu sucre o placa molt aïllada de molt petites dimensions que ens podrien desequilibrar.

Situació Favorable
Orientació Cota Mida Probabilitat

El mantell de neu és estable i se’ns fa difícil destacar algun problema d’allaus. En obagues altes, protegides i de forta inclinació no podem descartar
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 en terreny exposat podrien provocar-nos una caiguda amb conseqüències.

Estat de la neu

En obagues la neu és present amb continuïtat des dels 19-2000 m, mentre que en solanes ho és des dels
2300-2400 m, però sense continuïtat ns als tucs. Els gruixos són de citaris per l’època i oscil·len dels 5 als
35 cm a les estacions. Ja fa més d’un mes sense sense nevades signi catives, però la superfície de la neu en
obagues es conserva molt freda, seca, pols reciclada, amb clapes discontínues de neu ventada més dures. En
solanes, la neu no presenta continuïtat i està sotmesa a la fusió diürna i regel nocturn.

Meteo

El potent anticicló en aquests darrers dies de l’any anirà perdent força i retirant-se cap
a l’est d’Europa. No obstant, el temps es mantindrà radiant i esplèndid ns diumenge
dia 1, amb cel blau, vent calmat o uixet de nord, i humitat baixa. La inversió tèrmica
entre el fons de vall i les cotes de muntanya serà cada cop menys marcada, amb
temperatures tant mínimes com màximes apropant-se a la normalitat.
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