
Als límits sud i est de l’Aran s’han format noves plaques de vent en vessants obacs que seran inestables avui i de
mida suficient per enterrar una persona en llocs favorables a l’acumulació de neu pel vent. Amb la nevada i el vent
previstos, la formació de plaques continuarà als vessants est i sud principalment, de mida sobradament suficient per
enterrar-nos, sobretot de cara a demà. Als llocs arrecerats del vent s’acumularà prou neu per produir allaus
puntuals i plaques toves en terreny molt dret.

Neu ventada i neu recent

Cota Orientació Mida

Molt alta

Alta

Mitja

Baixa

Probabilitat

S’han acumulat uns 25 cm de neu nova als límits amb el Pallars i la Ribagorça,
amb vent fort del sud. Això ha donat lloc a plaques en vessants obacs  que
poden ser fàcilment desencadenades pel pas d’una persona i produir allaus de
mida suficient per colgar-la. A partir d’aquesta tarda la neu nova acumulada i el
vent del nord-oest formaran noves plaques en orientacions sud i est, fràgils i
gruixudes. Demà seran possibles allaus naturals en terreny de fort pendent i
esdevindrà molt fàcil desencadenar plaques amb la nostra sobrecàrrega.

Avui cal estar atent en el terreny indicat on s’observin signes d’acumulació de
neu pel vent. A partir de la tarda i sobretot demà l’acumulació de neu nova farà
recomanable evitar els sotavents i reduir el pendent i/o les conseqüències del
terreny escollit per fer activitat.

Estat de la neu
Hi ha prou neu per lliscar a partir dels 1300 m a les obagues i dels 1600 a les solanes, però la nevada prevista pot fer baixar aquestes cotes al llarg de les properes
hores. Tot i que l’acció del vent ha estat molt important, els gruixos a cotes mitges i altes són excepcionals i la qualitat de la neu als llocs arrecerats del vent és força
bona.

Les úniques debilitats destacables del mantell són molt superficials i lligades a la neu nova. No existeixen nivells febles persistents enterrats en el primer metre de neu. 
A més profunditat hi ha dos crostes prominents, una de les quals ha desenvolupat neu sucre per sota, però estan massa profundament enterrades per reaccionar a les
sobrecàrregues.

Previsió meteorològica 24 y 48h.
Avui el temps gira al nord-oest, amb el que les precipitacions es concentraran a la cara nord. Fins demà al matí esperem uns 40 cm de neu nova, amb cota baixant dels
1600-1700 al fons de vall i vents moderats amb cops forts del nord-oest.

Durant la propera matinada i part del matí de dimarts sembla que hi haurà una breu i suau entrada de sud que podria fer aprimar els núvols, però a la tarda torna el nord-
oest amb uns 20 cm més de neu per sobre dels 1500 m i poc vent.
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 Emès el  10/2/2014 a les 8:00  Vàlid per al 10/2/2014 i 11/2/2014

SIMPLE   DESAFIANT   COMPLEX

Classificació del terreny

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

NOTABLE

Incertesa

Perill 48h.

MARCAT

Tendència
72h.

Augment

Lleu Augment

Estacionari

Lleu disminució

Disminució

Incerteses en la previsió meteo.

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

