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Butlletí Perill d’Allaus

Emès el 02/01/2017 a les 08:00 
Vàlid pel 02 i 03/01/2017

Perill 24h. Distribució Situació Perill 48h.

Iniciem la primera setmana del 2017 amb el temps lleugerament més fresc i humit però que en cap cas causa canvis signi catius a la neu. El
mantell es presenta molt estable i de citari 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 podria fer perdre l’equilibri.

Situació Favorable
Orientació Cota Mida Probabilitat

L’estabilitat del mantell de neu és en general molt bona i se’ns fa difícil destacar algun problema d’allaus. En obagues altes, protegides i de forta
inclinació 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 en terreny exposat podria 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. Hem perdut el compte de les setmanes sense sense nevades signi catives, però la
superfície de la neu en obagues es conserva molt freda, seca, de qualitat pols reciclada, amb clapes
discontínues de neu ventada més dures. En solanes, la neu no presenta continuïtat, es troba encrostada, i li
costa transformar.

Meteo

Arranquem el 2017 amb l’anticicló que perd una mica de força i una borrasca situada
al nord-oest de la Península  que ens envia aire lleugerament més humit i fresc. A
partir de demà, les altes pressions tornaran a prendre el domini damunt nostre, amb
cel blau i ux d’aire fred del nord. Mentrestant, les borrasques i adveccions fredes i
humides no sembla que vulguin entrar, afectant només als països de l’est d’Europa.
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