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Butlletí Perill d’Allaus
Emès el 26/12/2017 a les 08:00 
Vàlid per 26 i 27/12/2017

Perill 24h. Distribució Problema Perill 48h.

Deixem enrere la petita primavera que ens ha marcat l’inici de l’hivern astronòmic ns el dia de Nadal, i avui de Sant Esteve ens llevem amb el cel
més tapat i algun nou oc de neu. A partir de la propera nit, la nevada prevista serà amb vent i començarà a generar nous problemes. Avui és un dia
de transició en el que ja no podrem gaudir de bona neu primavera i els lliscaments aniran a la baixa. No oblideu grampons, piolet, ganivetes i casc!

Lliscaments basals
Orientació Cota Mida Probabilitat

Tot i el descens de la temperatura i el cel tapat, amb la pujada de la humitat, avui encara no podem descartar la possibilitat de nous lliscaments en
terreny típicament herbós i inclinat.

Capes febles persistents
Orientació Cota Mida Probabilitat

La incertesa deguda per falta d’observacions en cotes altes i obagues, i mentre la nevada prevista no acumuli prou neu per generar nous problemes,
mantenim el problema de plaques persistents al butlletí. En cotes molt altes i obagues, si la crosta super cial ha desaparegut, cal posar atenció
especialment si el mantell és prim, i evitar el terreny molt favorable al desencadenament.

Estat de la neu

La neu és contínua per esquiar entre els 1400 i els 1800 m en obaga i solana respectivament, i en funció del
pendent i la rugositat del terreny. La neu es troba encrostada en superfície a totes les cotes i orientacions,
més dura i portant en solanes, més variable i prima en obagues. En solanes avui ja no transformarà i els
primers ocs de neu d’aquest matí són “la millor neu” que tenim mentre esperem la neu nova a partir de la
propera nit.

Meteo

Aquestes matinada de Nadal a St Esteve està creuant un primer front atlàntic de
caràcter fred que ha portat núvols, ambient humit, nevada feble a muntanya i plugim
al fons de vall ns a mit matí. Temperatures clarament en descens. El migdia pot
haver-hi alguna ullada de sol però al nal del dia el cel quedarà completament cobert
i la nevada es reactivarà amb vent del nord-oest in crescendo i es mantindrà tot el
dimecres.

24h. 48h.

Predictora: Montse Bacardit
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