
Deixem enrere la inestabilitat per neu humida i iniciem un nou cicle on el perill estarà lligat a les noves precipitacions
de neu, de moment febles, i les temperatures baixes. La neu nova que caurà tant avui com demà serà poc important
però es mantindrà inestable a cotes altes. El vent de l’oest formarà petites plaques en zones protegides orientades a
l’est i sud-est que seran fàcils de desencadenar pel pas d’una persona.

Neu ventada

Cota Orientació Mida

Molt alta

Alta

Mitja

Baixa

Probabilitat

A partir de la tarda i sobretot demà, les plaques de vent que es formaran en
vessants protegits del vent de l’oest i per sobre dels 2000 m podran tenir prou
gruix per a que es trenquin al nostre pas però que difícilment ens podran arribar
a enterrar.
En aquestes orientacions cal que evitem terreny trampa on una caiguda pugui
tenir greus conseqüències. Circulem observant indicis clars de neu
transportada pel vent com la variació de la profunditat de la traça o la neu més
cohesionada, sobretot en moments en que canviï l’orientació del vessant.

Neu recent

Cota Orientació Mida

Molt alta

Alta

Mitja

Baixa

Probabilitat

Demà poden superar-se els 15-20 cm de neu recent a cotes altes. Aquesta neu
acabada de caure es mantindrà inestable durant unes hores i podrà donar lloc
a plaques accidentals de petites dimensions però capaç de enterrar-nos en
terreny trampa. Controlar el gruix de neu recent al llarg de l’itinerari i observar
activitat d’allaus naturals en llocs molt favorables són símptomes clars que ens
poden alertar.

Estat de la neu
A 2200 m trobarem uns 100cm de neu,  gruix  lleugerament superior a la mitjana per aquesta època de l’any. A les obagues la neu és continua a partir dels 1400-1500 m
i a les solanes dels 1800-2000 m. Aquesta distribució anirà millorant al llarg de les hores.  Al límit sud de l’Aran, l’acció del vent ha fet que prop de cims i carenes, el
mantell tingui poc gruix.

La neu recent freda es disposa sobre una superfície prèvia molt regelada. Internament la humitat de la neu és important. A cotes baixes i a les solanes a totes les cotes,
aquesta humitat arriba fins al terra. A les obagues mitges i altes sota la neu recent hi ha crostes que solen trencar-se amb el nostre pes. En aquestes orientacions,
internament hi ha nivells durs que alternen amb nivells amb poca cohesió.

Previsió meteorològica 24 y 48h.
Avui ens creua un front fred de l’oest molt poc actiu que ens deixarà al voltant de 5 cm de neu amb una cota que anirà baixant dels 1600 fins als 1000 m. El vent bufarà de
l’oest  en general moderat. Durant la nit el cel s’aclarirà i demà dimarts un altra front farà que el dia s’assembli molt al d’avui, amb precipitacions febles i cota per sota
dels 1000 m i el vent bufarà de l’oest amb cops forts a partir de la tarda.

Predictor: Jordi Gavaldà

 Emès el 13/01/2014 a les 8:00  Vàlid per al 13/01/2014 i 14/01/2014

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

Bona confiança en les dades

Butlletí Perill Allaus
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http://lauegi.conselharan.org/?page_id=7226&lang=ca
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