
Es mantenen plaques de vent inestables a totes les orientacions per sobre dels 2000 metres. En llocs arrecerats del
vent del nord i nord-oest tenen una mida suficient per enterrar una persona.

Neu ventada

Cota Orientació Mida

Molt alta

Alta

Mitja

Baixa

Probabilitat

Els darrers episodis de nevades del cap de setmana van acumular uns 50 cm
de neu nova que el vent del NW primer i del S i SW després han redistribuït de
forma intensa en totes les orientacions. Podem trobar plaques de vent en
qualsevol orientació que es disposen sobre nivells molt durs regelats i que prop
de les crestes faciliten el lliscament. En terreny de més de 30 graus les plaques
de vent es trenquen amb molta facilitat pel pas d’una persona i tot i que no
tenen una gran propagació, en vessants oberts mouen prou neu per a enterrar-
nos amb facilitat.

Hem de circular molt atents observant signes de l’acció del vent. Els indicis de
neu placada (fissures a la traça, neu encartonada, woumpfs…) són clars i ens
poden aparèixer en qualsevol canvi d’orientació de forma sobtada.  Eviteu els
vessants amb trampes i poseu en pràctica les tècniques de circulació segura a
cotes mitges i altes.

Estat de la neu
Ahir parlàvem d’una molt bona qualitat de la neu però les noves observacions fetes i les dades que ens han arribat de la xarxa d’observadors ens indiquen que són  molt
poques les orientacions on la neu no ha estat afectada pel vent. En general, a cotes mitges i altes, la superfície de la neu es troba placada i prop de les crestes alterna
amb neu crostada o directament gel.  En zones protegides del vent podem trobar gruixos de neu poc compactada superiors als 100 cm. De mitjana, els gruixos són força
importants i arriben a superar els 250 cm a 2200 m, fet que representa gairebé el doble del que s’espera 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.

El vent a cotes mitjanes ha compactat la neu en superfície deixant capes de poca cohesió enterrades. Per sota dels 2300 m una crosta de pluja enterrada, estabilitza la
part inferior del mantell. 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.
Avui el matí es mantindrà serè i a partir de la tarda augmentaran els núvols anunciant un front poc actiu que arriba per l’oest. Al límit sud poden acumular-se fins a 10 cm
de neu nova i al nord serà inapreciable. Les temperatures pujaran durant la nit i el vent bufarà fort del sud. Dimecres els núvols es trencaran a migdia i les temperatures
baixaran lleugerament. El més destacat serà el vent que bufarà molt fort de l’oest.

Predictor:
Jordi Gavaldà

Patrocinen:

 Emès el 4/2/2014 a les 8:00  Vàlid per al 4/2/2014 i 5/2/2014

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

Bona fiabilitat de les dades de neu.

Butlletí Perill Allaus
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http://lauegi.conselharan.org/?page_id=7226&lang=ca

