
Les plaques formades el cap de setmana prop dels cims encara es mantenen inestables i són sensibles al pas d’una
persona. Al perill natural per lliscaments s’hi suma l’activitat d’allaus de neu humida en solanes .

 

Cota Orientació Mida

Molt alta

Alta

Mitja

Baixa

Probabilitat

Neu ventada La nevada de dissabte amb vent del N va formar plaques que es mantenen
inestables. Es troben tant prop dels cim en orientacions S com a les obagues
on el vent creuat va acumular neu. Les plaques poden ser de mida suficient per
enterrar a una persona en terreny favorable.

La pujada de temperatura prevista per avui i demà farà que la superfície de la
neu es compacti i a les obagues puguin reactivar-se noves plaques, ja que 
internament hi ha nivells de baixa cohesió.

Cal que siguem conservadors en zones amb signes clars d’acumulació pel vent
i a les obagues,  i estar atents a qualsevol simptoma d’inestabilitat com wumpfs
o esquerdes en el mantell.

Cota Orientació Mida

Molt alta

Alta

Mitja

Baixa

Probabilitat

Lliscaments La pujada de temperatures d’avui reactivarà l’activitat d’allaus de lliscament.
Aquestes es produeixen en terreny poc rugós (herba, roca llisa) de fort pendent.
Atenció que aquest començament de temperorada els podem observar en llocs
poc freqüents. Eviteu circular per terreny amb aquestes característiques sobretot
si hi observeu esquerdes a les proximitats. Els lliscaments poden baixar en
qualsevol moment.

Al llarg del dia també hi haurà activitat d’allaus de neu humida en les solanes
amb pendents de més de 40 graus sobretot sota d’arbres i roques.

Estat de la neu
La neu és present a totes les cotes de l’Aran. Els gruixos estan per sobre de la mitjana per l’època de l’any. A 2200 m es superen els 100 cm en molts llocs, amb
acumulacions molt superiors en zones favorables a l’acumulació del vent. En  crestes i carenes exposades al vent hi ha zones amb deflaccions.

Mentre que a les solanes la darrera nevada es disposa sobre un mantell força compacte, a les obagues ho fa sobre nivells amb poca cohesió on esporàdicament
podem trobar també gebre enterrat.  Excepte en les cotes més altes, la base està humida degut al contacte amb el terra que no ha pogut gelar-se encara.

Previsió meteorològica 24 y 48h.
Dilluns: Cel serè amb arribada de núvols prims a la tarda. El vent serà fluix de direcció variable. Les temperatures pujaran de forma moderada i la isozero s’enfilarà fins
als 2300 m.

Dimarts: Contiunarà el temps estable amb vent moderat de l’est i les temperatures pujaran encara més. Es preveu que la isozero arribi als 2700 m al final del dia.

Predictor: Jordi Gavaldà

 Emés el 02/12/2013 a les 8:00  Vàlid per 2 i 3/12/2013

SIMPLE   DESAFIANT   COMPLÈXE

Classificació del terreny

Recomanació 24h. Perill 24h. Perill 24h.

MARCAT

Incertesa

Perill 48h.

MODERAT

Tendència
72h.

Augment

Lleu Augment

Estacionari

Lleu disminució

Disminució

Baixa

Butlletí Perill d'Allaus
G

ra
u

 d
e

 p
e

ri
ll




