
Tot i que la majoria de vessants favorables al lliscament ja s’han purgat continuen produint-se aquesta mena d’allaus
de manera diària. Els vessants més afectats són els solans, de sud-est a oest, a totes les cotes, i les obagues a cotes
baixes. En general són de mida purga però puntualment poden portar prou neu per enterrar una persona.

La possibilitat que un muntanyenc desencadeni una allau amb la seva sobrecàrrega és remota.

Cota Orientació Mida

Molt alta

Alta

Mitja

Baixa

Probabilitat

Lliscaments El subtipus de plaques de fons que anomenem lliscaments són els únics
protagonistes dels butlletins dels darrers dies. Ja se n’han produït centenars, i
sembla que no s’aturaran fins que tots els vessants de poca rugositat i més de
35º s’hagin quedat sense neu. A les solanes es produeixen en relació amb la
insolació, són per tant més probables a partir de migdia i afecten totes les
cotes. A les obagues són menys abundants i es concentren a cotes baixes, per
sota dels 2000 m, però l’hora de caiguda és totalment imprevisible.

Atenció amb el terreny favorable a aquestes allaus, tot i que en general no són
grosses impliquen neu molt densa, amb gran poder destructiu. Les esquerdes
de fons acostumen a precedir-les.

Estat de la neu
Els gruixos comencen a ser els normals per l’època, fa ja deu dies que no neva. La innivació, però, es bona des del fons de vall. La neu es manté sorprenentment seca i
solta no només en el quadrant nord, si no en tota la meitat obaga de la brúixola. A la meitat solana la neu ha transformat totalment, és dura al matí i va humitejant-se
durant la jornada.

L’estructura de la neu no mostra debilitats internes ni basals, excepte l’humitejament que el terra calent va produir a la part més baixa de la neu, i que està causant
l’activitat de lliscaments en obagues.

Previsió meteorològica 24 y 48h.
Poques novetats aquí tampoc. L’anticicló centrat a França ens abraça plenament i manté la meteo totalment estable: temperaturas similars, cel ben seré, ambient sec,
vent feble. Esperem que us agradi aquest temps, perquè no se’n veu el final…

Predictor: Ivan Moner

Patrocinen:

 Emés el 10/12/2013 a les 8:00  Vàlid per 10 i 11/12/2013

SIMPLE   DESAFIANT   COMPLÈXE

Classificació del terreny

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

MODERAT

Incertesa

Perill 48h.

MODERAT

Tendència
72h.

Augment

Lleu Augment

Estacionari

Lleu disminució

Disminució

Confiança en les dades de de neu i la predicció meteorològica.

Butlletí perill d'allaus
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El mantell presenta pocs signes d’inestabilitat. A partir de migdia encara podran caure lliscaments aïllats en vessants
tant solans com obacs molt drets i favorables. Les plaques seques de les obagues  és molt difícil que arribin a
trencar-se al pas d’una persona,  però de totes formes, cal mantenir la prudencia en terreny trampa on una petita
purga podria comprometre la nostra seguretat.

Cota Orientació Mida

Molt alta

Alta

Mitja

Baixa

Probabilitat

Lliscaments Avui continuarem amb temperatures elevades a alta muntanya, fet que facilitarà
encara la caiguda de lliscaments en vessants E i NE que encara no s’havien
purgat i que mantenen gruixos importants de neu. Evitem doncs circular a partir
de migdia per pendent fort i que sospitem que el terra és herbós, ja que estracta
d’una neu molt pesada que pot arribar a taparnos o a provocar importants

traumatismes.

Tot i les condicions d’estabilitat generals,no baixem la guardia i circulem
sempre mantenint els bons hàbits a la muntanya. Cal anar amb precaució en
terreny trampa on fins i tot una petita purga podria tenir grans conseqüències.

Estat de la neu
Podem calçar els esquís des del fons de vall a les obagues i per sobre dels 1300 m a les solanes. Els gruixos que en molts casos superen els 100 cm es situen per
sobre de la mitjana per l’època. A les solanes la neu està endurida al matí i es transforma superficialment a partir de migdia. Les obagues es mantenen fredes i amb
neu molt lleugera que permet fer grans esquiades. Al límit sud de l’Aran, l’acció del vent de la setmana passada, fa que la distribució sigui més irregular.

Internament el mantell es troba estable. Hi ha algunes capes internes amb menys cohesió que no es mostren reactives als testos. El fred continua penetrant cap a la
base i endurint els primers centímetres que en contacte amb el terra es trobaven humits.

Previsió meteorològica 24 y 48h.
Temps estable i inversió tèrmica continua sent el tret més destacat que s’espera per aquests propers dies. Avui continuarem amb temperatures elevades a alta
muntanya i demà encara pujaran una mica més, situant-se la ISO 0 a 3300 m al final del dia. El vent serà fluix del sud.

Predictor: Jordi Gavaldà

Patrocinen:

 Emés el 8/12/2013 a les 8:00  Vàlid per 8 i 9/12/2013

SIMPLE   DESAFIANT   COMPLÈXE

Classificació del terreny

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

MODERAT

Incertesa

Perill 48h.

MODERAT

Tendència
72h.

Augment

Lleu Augment

Estacionari

Lleu disminució

Disminució

Confiança en les dades de de neu i la predicció meteorològica.
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