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Butlletí Perill d’Allaus
Emès el 14/12/2018 a les 15:00 
Vàlid 15 i 16 /12/2018

Perill 24h. Distribució 24h. Problemes 24h. Perill 48h.

Les precipitacions de les darreres 24 hores han acumulat entre 20 i 30 cm de neu a 2200m, disminuint a mesura que baixem de cota i amb fortes
diferencies nord-sud (sembla que a la frontera amb França hi podríem tenir prop de 50 cm). El vent l’ha redistribuït, i ara mateix tenim la possibilitat
de desencadenar allaus de neu recent al nostre pas. Amb la pujada de temperatures i la humitat previstes la situació anirà passant a neu humida al
llarg del cap de setmana. Les possibilitats de fer activitat es centren en llocs de poca rugositat, herbosos, i millor de poc pendent.

Neu recent
Orientació Cota Mida Probabilitat

On la neu nova s’ha dipositat sobre les crostes de regel del novembre és possible que el pas d’un esquiador pugui desencadenar allaus, que
localment poden involucrar prou neu per enterrar-lo.

Cal estar atent a les acumulacions que el vent ha format, i evitar-les en terreny dret i obac.

La situació remetrà ràpidament al llarg de dissabte.

Neu humida
Orientació Cota Mida Probabilitat

El temps previst pel cap de setmana, càlid i humit, humitejarà la neu nova i la desestabilitzarà en els vessants més drets. Es podran produir allaus
de sortida puntual i lliscaments basals, que s’iniciaran a les solanes i durant la tarda de dissabte progressaran cap a les obagues i les cotes altes.

Estat de la neu

El mantell de neu està format només pels 20-30 cm de neu nova excepte a les obagues mitges i altes, on
basalment trobem neu envellida i encrostada. El vent del NW ha redistribuït la neu, formant acumulacions de
�ns a 50 cm.

És possible esquiar per sobre dels 2000 m i en indrets herbosos, especialment a les obagues.

Meteo

Les precipitacions ja han desaparegut. Pel que queda de divendres i el matí de
dissabte esperem una treva amb cels parcialment ennuvolats. A partir del migdia de
dissabte la temperatura s’en�la i arriba més humitat de l’Atlàntic, podent-se reactivar
les precipitacions durant la nit i acumular 5-10 mm de precipitació, que serà d’aigua
excepte a les cotes més altes. Durant diumenge la temperatura torna a baixar i poden
caure uns cm de neu al vespre.

24h. 48h.


