
Amb la neu nova i el vent, es formaran acumulacions de neu ventada que seran molt fràgils al desencadenament i
prou gruixudes per enterrar-nos. Aquestes inicialment es formaran en vessants N i E degut al vent de SO i a la tarda
en vessants E i S degut al vent del NO. Amb les temperatures suaus i la pluja d’aquesta matinada fins a cotes mitges,
avui hi haurà activitat natural d’allaus de neu humida i lliscaments, en vessants de poca rugositat i fort pendent
encara no purgats. Les allaus humides tenen un elevat potencial destructiu.

Neu ventada

Cota Orientació Mida

Molt alta

Alta

Mitja

Baixa

Probabilitat

Amb el pas consecutiu de dos fronts actius, el primer amb vent de SO i el segon
amb vent de NO, es  formaran noves acumulacions de neu ventada molt
sensibles al desencadenament pel pas d’un muntanyenc i prou gruixudes per
enterrar-lo. Aquestes plaques inicialment es formaran en vessants N i E degut
al vent de SO, i seran més extenses i gruixudes al límit S de l’Aran on el primer
front està deixant més precipitació. A la tarda, amb el gir del vent a NO, es
formaran en vessants E i S i seran més generals en tot el territori aranès.

Cal tenir present que el vent és capaç de dipositar neu de 3 a 5 vegades més
ràpid que la pròpia intensitat de precipitació. Així que si es compleixen les
quantitats de neu estimades, amb poques hores podran formar-se
acumulacions de 50 a 100 cm, o fins i tot superiors. En ser tant recents és quan
són més fràgils.

Profunditat de traça variable i esquerdes entre esquís o que propaguen són
símptomes clars de placa de vent. A més, la manca de visibilitat pot fer-nos
difícil detectar-les.

Neu humida i lliscaments

Cota Orientació Mida

Molt alta

Alta

Mitja

Baixa

Probabilitat

Amb les temperatures altes per l’època, humitats elevades i la pluja d’aquesta
matinada fins a cotes mitges, avui hi haurà activitat natural d’allaus humides i
lliscaments, en vessants de poca rugositat i fort pendent encara no purgats. Les
allaus humides, per poca neu que es mobilitzi, tenen un elevat potencial
destructiu. En vessants solans ja no hi ha gaire neu disponible, però en
vessants obacs hi ha més neu i fins ahir s’ha conservat seca. El contacte amb
la pluja pot ser molt efectiu per donar lloc a allaus humides i lliscaments.
Aquests dies hem observat esquerdes en vessants E i NE que avui podrien
acabar de trencar-se.

Evitar entretenir-se sota vessants poc rugosos (sobretot d’herba o roca llisa) i
de fort pendent. Les esquerdes de fons sovint precedeixen els
desencadenaments.

Estat de la neu
En obagues es pot esquiar des del fons de vall. A les solanes la neu ha remuntat per damunt dels 1500 m. Els gruixos oscil·len de 70 a 110 cm a 2200 m, lleugerament
superiors als normals per l’època. En obagues la neu presenta una crosta tapada superficialment per les nevades de Nadal. Avui la superfície de la neu s’ha humitejat
fins a cotes mitges a totes les orientacions. A cotes altes i obagues la neu es conserva seca, però ja no tant lleugera.

El principal problema d’estabilitat d’avui i demà és la neu ventada. Les plaques de vent aniran creixent i estenent-se en orientacions a mesura que vagi nevant i ventant.
Sospitem que el contacte de la neu humida amb la neu més freda i seca que començarà a caure aquesta tarda donarà lloc a la formació de cristalls sense cohesió que
demà podrien fer especialment fràgils les plaques de vent.

Previsió meteorològica 24 y 48h.
Aquesta matinada està creuant un primer front, encara amb vent de SO, precipitacions febles (5-10 cm) amb cota de neu inicial a 2200 m, en progressiu descens al llarg
del matí. Al límit S les precipitacions seran més importants, uns 20 cm amb cota de neu inicial a 2000 m també en descens. Durant matí-migdia hi haurà una estona de
treva, amb possibles ullades de sol, on el vent de SO i O seguirà bufant moderat, i fort o molt fort a les crestes i cims. A la tarda-vespre arriba un segon front, ja amb vent
de NO, reactivant les precipitacions amb cota de neu inicial a 1500 m en descens fins als 1000 m. Poden acumular-se de 15 a 30 cm. Diumenge de matinada encara hi
haurà flux de NO, les temperatures tocaran fons. Durant el vent tornarà a ser de ponent, fent remuntar les temperatures bruscament. Encara pot produir-se alguna
precipitació molt feble.

 Emès el 04/01/2014 a les 8:00  Vàlid pel 04/01/2014 i el 05/01/2014

SIMPLE   DESAFIANT   COMPLEX

Classificació del terreny

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

MODERAT

Incertesa

Perill 48h.

MARCAT

Tendència
72h.

Augment

Lleu Augment

Estacionari

Lleu disminució

Disminució

Incertesa en les quantitats de neu acumulada i comportament neu
nova en contacte neu vella
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