
Butlletí Perill d’Allaus
Emès el 24/12/2018 a les 08:00 
Vàlid 24 i 25/12/2018

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

La possibilitat d’allaus es va reduint, i a hores d’ara només ens cal vigilar amb la possibilitat de purgues humides en vessants molt drets on toqui el
sol, localment de fons, i tenir en compte que a les cotes més altes, obagues i drets un esquiador encara podria fer caure alguna placa vella, sense
capacitat per enterrar-lo però si de fer-lo caure sobre els nombrosos obstacles que a�oren.

Demà, dia de NAdal, no emetren butlletí. Tornem per Sant Esteve!

Neu humida
Orientació Cota Mida Probabilitat

En aquestes cotes i orientacions el mantell s’ha humitejat �ns al terra. El regel és molt super�cial i a mesura que vagi desapareixent poden produir-
se caigudes de boles i petites allaus puntuals de neu humida naturals o provocades per nosaltres mateixos, en terreny molt dret i solà. Per poca
quantitat de neu humida que es mobilitzi en terreny trampa les conseqüències poden ser inesperadament greus. No hem observat nous lliscaments
ni esquerdes de fons, però no descartem que se’n produeixi algun en vessants amb prou gruix de mantell.

Neu ventada i capes febles persistents
Orientació Cota Mida Probabilitat

Les plaques de neu ventada es troben majoritàriament estabilitzades per la transformació del mantell que ha arribat �ns a la capa feble persistent.
Tan sols en obagues molt altes i terreny molt procliu pot quedar alguna acumulació susceptible al desencadenament accidental.

Estat de la neu

La neu és més o menys contínua i esquiable en obagues llises per sobre dels 2000 m. Les estacions a 2100-
2200 m han minvat de gruix  i mostren 15-30 cm. Durant el cap de setmana el mantell s’ha humitejat
fortament, també en obagues. Les possibilitats per lliscar es van reduint i se centren en els punts d’accés més
alts (Bonaigua i Beret) a no ser que disposem de tot-terreny o que no ens sàpiga greu caminar.

Meteo

L’anticicló nadalenc no perd força i està ben centrat sobre els Pirineus, així que pocs
canvis albirem pels propers dies. Es mantindrà l’ambient molt càlid, seré i sec, amb
isozeros ben per sobre dels 3000 m i vents febles.

24h. 48h.


