
La baixada de temperatures avui estabilitzarà parcialment les nombroses plaques de vent presents en obagues per
sobre dels 2000 m. Aquestes són majors al límit S de l’Aran i tenen una mida suficient per enterrar una persona en
terreny obert. L’activitat d’allaus de lliscament en vessants favorables (herbosos i pendents) es limitarà avui a els
vessants més assolellats.

Neu ventada

Cota Orientació Mida

Molt alta

Alta

Mitja

Baixa

Probabilitat

El vent fort del S i SW dels últims dies ha format plaques de vent sobre les ja
existents en obagues per sobre dels 2000 m. A les zones exposades aquestes

plaques són dures i de petites dimensions , mentre que els llocs protegits
tenen extensió i gruix més significatius, suficient per enterrar-nos en terreny
obert . Les temperatures més fredes previstes per avui tindran l’efecte de fer-les
més rígides i menys sensibles a la sobrecàrrega .

Atenció a les vessants obagues on s’observin signes d’acumulació de neu pel
vent , especialment si es tracta de terreny molt dret , convex i sense suports.

Lliscaments

Cota Orientació Mida

Molt alta

Alta

Mitja

Baixa

Probabilitat

Avui esperem activitat natural d’aquestes plaques de fons a partir del migdia.
Seran més abundants però implicaran poca neu a cotes baixes, mentre que

entre 2000 i 2200 puntualment poden moure prou neu per enterrar una persona.

Recordeu que sovint, encara que no sempre, aquestes allaus van precedides
per l’obertura d’esquerdes de fons. No us entretingueu en terreny favorable a
aquestes allaus.

Estat de la neu
La neu es troba molt afectada per l’acció del vent , sobretot al límit S de l’Aran . En cotes altes i prop de les crestes la superfície de la neu es troba ventada i s’alterna amb
neu encrostada o directament aflora gel antic . Els gruixos són molt irregulars però en general superiors a la mitjana . Podem començar a lliscar a les obagues per sobre
dels 1300 mi de dels 1600-1700 m en les solanes .

El vent a cotes mitges ha compactat la neu en superfície deixant capes de poca cohesió enterrades . Per sota dels 2300 m una crosta de pluja soterrada 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.
El pas d’un front fred ha refrescat una mica l’ambient, avui esperem una jornada amb poc vent i quasi sense núvols, fins que al vespre un nou front torni a afectar l’Aran
des del sud. Dissabte esperem una jornada dominada pels núvols, el vent moderat de sud-oest i alguna precipitació molt feble al límit sud, de neu per sobre dels 2000
m.

 Emès el 7/2/2014 a les 8:00  Vàlid per al 7/2/2014 i 8/2/2014

SIMPLE   DESAFIANT   COMPLEX

Classificació del terreny

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

MODERAT

Incertesa

Perill 48h.

MODERAT

Tendència
72h.

Augment

Lleu Augment

Estacionari

Lleu disminució

Disminució

Dubtes en l’efecte de la pujada de temperatura sobre les plaques.

Butlletí perill allaus
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http://lauegi.conselharan.org/?page_id=7226&lang=ca
http://lauegi.conselharan.org/?page_id=7226&lang=ca

