
Es mantenen les plaques de vent a cotes mitges i altes que han anat creixent amb les nevades del cap de setmana.
En llocs arrecerats del vent del nord i nord-oest tenen una mida suficient per enterrar una persona.  A migdia podran
caure purgues de neu recent en vessants assolellats que difícilment podran enterrar-nos en terreny obert.

Neu ventada

Cota Orientació Mida

Molt alta

Alta

Mitja

Baixa

Probabilitat

Durant la setmana passada va acumular-se més de 50 cm de neu nova i a
cotes altes s’han anat formant plaques de vent en nombroses orientacions.
Internament en orientacions N, E i S aquestes plaques mantenen nivells de
baixa cohesió interns que fan que es trenquin amb facilitat al pas d’una
persona, especialment en pendents de més de 35 graus i convexitats.

Atenció quan entreu en zones més afectades pel vent i trobeu indicis de neu
placada (fissures a la traça, neu encartonada, wumfs…). Eviteu els vessants
amb trampes i poseu en pràctica les tècniques de circulació segura a cotes
altes.

Neu recent

Cota Orientació Mida

Molt alta

Alta

Mitja

Baixa

Probabilitat

Avui és el primer dia d’insolació després d‘un cap de setmana de nevades
febles però continuades. A partir de migdia poden produir-se purgues de neu
recent  en vessants molt inclinats on el sol escalfarà de forma més efectiva i
difícilment acumularan prou neu per enterrar una persona.

Cal evitar a partir de migdia vessants molt exposats al sol on veiem grans
acumulacions de neu i pendents drets on una purga pugui provocar-nos
caigudes amb greus conseqüències.

Estat de la neu
La neu caiguda durant els darrers dies amb temperatures força baixes fan que la qualitat de la sigui excepcional. Els gruixos són molt variables especialment al límit sud
degut a l’acció del vent i es situen entre els 150 i 250cm a 2200m, cosa que representa  gairebé el doble de la  mitjana per aquesta època de l’any.  Podem començar a
lliscar a les obagues per sobre dels 1200 m i dels 1500 m a les solanes.

Prop de la superfície la neu nova dels darrers dies manté nivells de baixa. Per sota dels 2300 m la crosta de pluja de fa una setmana estabilitza la part inferior del
mantell, mentre que per sobre d’aquesta cota, a les obagues es mantenen nivells de neu sucre profunds que difícilment poden trencar-se per la sobrecàrrega d’una
persona.

Previsió meteorològica 24 y 48h.
La setmana es presenta força tranqui-la amb el pas de fronts de l’oest que ens portaran nevades molt febles. Avui i demà els dies seran gairebé calcats, amb domini del
cel serè durant el dia i augment dels núvols de cara al vespre amb alguna volva de neu durant la nit. Les temperatures pujaran una mica avui i tornaran a baixar demà
durant el dia. El vent bufarà de l’oest moderat amb ratxes fortes als cims.

Predictor:
Jordi Gavaldà

Patrocinen:

 Emès el 3/2/2014 a les 8:00  Vàlid per al 3/2/2014 i 4/2/2014

SIMPLE   DESAFIANT   COMPLEX

Classificació del terreny

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

MARCAT

Incertesa

Perill 48h.

MARCAT

Tendència
72h.

Augment

Lleu Augment

Estacionari

Lleu disminució

Disminució

Poques dades de neu a cotes altes.
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http://lauegi.conselharan.org/?page_id=7226&lang=ca
http://lauegi.conselharan.org/?page_id=7226&lang=ca

