
El fet més destacable seran les altes temperatures a partir de migdia que provocaran activitat d’allaus de neu humida
en orientacions assolellades que encara tinguin prou neu. Seguiran caient lliscaments en qualsevol orientació, més
freqüents durant les hores de més insolació.

Neu humida i lliscaments

Cota Orientació Mida

Molt alta

Alta

Mitja

Baixa

Probabilitat

Com va passar ahir, a partir de migdia poden caure allaus de neu humida en
llocs favorables i de fort pendent que encara no s’hagin purgat, ja sigui vessants

poc rugosos on s’hi produiran allaus de fons, com afloraments rocosos on
poden caure allaus de neu sense cohesió. La quantitat de neu implicada en
aquestes allaus pot ser suficient per tapar a una persona en terreny obert.

Eviteu les orientacions solanes a partir de migdia que tinguin forta inclinació o
amb trampes del terreny. La  neu humida és molt densa i poca quantitat és

suficient per a provocar-nos danys. No ens refiem de vessants poc rugosos de
més de 40 graus. Observar esquerdes és un símptoma clar d’aquestes zones
favorables.

Estat de la neu
La innivació és prou bona i fa que a les obagues puguem començar a lliscar a partir dels 1400-1500 m i als 1800-1900 m a les solanes. Els gruixos es mantenen encara

per sobre de la mitjana i es troben al voltant dels 100 cm a 2200 m.

La pluja del diumenge, les temperatures elevades i el regel deficient degut al cel ennuvolat durant la nit fan que a cotes baixes obagues i a totes les cotes solanes la neu
estigui humida fins a la base. A partir de cotes mitges domina la neu encrostada. A partir de migdia, la crosta es transforma a les solanes, però es manté encara
endurida a les obagues. Prop dels cims situats per sobre dels 2500m encara podem trobar obagues amb neu seca i compactada pel vent.

En els llocs on la humitat ha penetrat fins al terra, l’aigua està lubricant i debilitant el contacte de la neu amb el sòl, i això està provocant allaus de placa de fons de
manera diària.

Previsió meteorològica 24 y 48h.
Es manté la situació de vent de sud i sud-oest, que a l’Aran bufa amb força moderada i molt sec i manté les temperatures molt elevades. Avui esperem que toquin sostre,
portant la isozero prop dels 3500 m, mentre que demà podrien baixar molt lleugerament. El cel, com els darrers dies, es mantindrà força ennuvolat per alts i mitjans.
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Patrocinen:

 Emès el 8/01/2014 a les 8:00  Vàlid per al 8/01/2014 i 9/01/2014

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

Sense dades de neu a cotes altes

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

