
El vent de l’oest i sud-oest que ha bufat els darrers dies ha format plaques en orientacions obagues que es
mantenen sensibles al desencadenament accidental. Aquestes plaques són més gruixudes al límit E i S de l’Aran. A
partir de migdia poden començar a purgar-se vessants solans.

Neu ventada i neu recent

Cota Orientació Mida

Molt alta

Alta

Mitja

Baixa

Probabilitat

Les darreres nevades han estat acompanyades per vent,, diumenge de sud i
dilluns de nord-oest, donant a lloc a dues generacions de plaques que afecten
un ampli ventall d’orientacions. Mentre que les acumulacions a les solanes
tendeixen a estabilitzar-se,  es mantindran especialment fràgils a les obagues, i
poden produir allaus de mida suficient per colgar una persona en terreny
favorable.

Avui es recomana evitar els sotavents, reduir el pendent i/o les conseqüències
del terreny escollit per fer activitat.

Neu humida per insolació

Cota Orientació Mida

Molt alta

Alta

Mitja

Baixa

Probabilitat

En superfície es mantenen prop de 50 cm de neu recent fins ara poc
transformada. A partir de migdia, les temperatures altes i la forta insolació
afavoriran l’activitat d’allaus de neu humida en orientacions solanes i de fort
pendent. Evitem doncs aquestes orientacions a partir de migdia en terreny
exposat.

Estat de la neu
Hi ha prou neu per lliscar a partir dels 1300 m en obagues i dels 1600 m en solanes. L’acció del vent ha deflactat colls i carenes exposades, però els gruixos a cotes
mitges i altes són excepcionals i la qualitat de la neu als llocs arrecerats del vent és força bona.
Les inestabilitats principals del mantell de neu són superficials i estan lligades a la neu nova. L’inici de la nevada s’ha produït amb neu granulada de baixa cohesió. En
obagues protegides, sota la neu ventada hem detectat cristalls amb cares planes, possiblement desenvolupats durant la freda matinada de dissabte a diumenge. Cal
que fem seguiment de la distribució i persistència d’aquest nivell feble.

La neu de la part mitja del mantell es troba compactada i estable, sense cap nivell feble persistent.  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 esperem un dia amb cel serè i temperatures que aniran pujant al llarg del dia. El vent bufarà de l’oest moderat als cims. Demà ens creuarà un front del sud-oest
amb un augment dels núvols però sense precipitacions. Les temperatures seran més altes situant-se la iso 0 als 2500 m al final del dia.

Predictor:
Jordi Gavaldà

Patrocinen:

 Emès el  12/2/2014 a les 8:00  Vàlid per al 12/2/2014 i 13/2/2014

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

Poques observacions de neu.

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

