
La neu caiguda ahir té força ingredients que la poden fer inestable a la majoria de vessants. Tot i que els gruixos no
són importants, als llocs on el vent hagi acumulat neu n’hi haurà prou per donar lloc a allaus de mida suficient per
enterrar-nos. A més, l’humitejament superficial de la neu pot formar plaques molt fàcils de desencadenar a la majoria
de cotes i orientacions.

Neu recent i neu humida

Cota Orientació Mida

Molt alta

Alta

Mitja

Baixa

Probabilitat

Els 20-30 cm de neu nova es situen per sobre una crosta de regel, llisa i sense
ancoratges, i a més la temperatura en ascens ha provocat que es formin
plaques toves per sobre de neu més pols. Al llarg de la jornada serà molt fàcil
desencadenar plaques amb la nostra sobrecàrrega i en podran caure
d’espontànies, més seques a cotes altes i més humides a mitges i baixes. En
general no tindran prou neu per tapar a una persona en terreny obert, però
atenció amb les trampes que puguin agreujar els efectes d’una petita allau.
Caldrà doncs reduir la pendent escollida per fer activitat o buscar vessants
petits i en els que una petita allau no pugui tenir conseqüències. Les tàctiques
de descens (tipus ski-cut) poden ser efectives avui.

Neu ventada

Cota Orientació Mida

Molt alta

Alta

Mitja

Baixa

Probabilitat

A cotes altes i zones exposades al vent del NW el vent ha treballat més, i ha
format plaques als sotavents prop de colls i carenes que poden ser molt fràgils
avui i tenir mida suficient per enterrar una persona. Atenció quan noteu que
entreu en àrees més afectades pel vent, eviteu les sobreacumulacions més
grosses

Estat de la neu
Amb els 20-30 cm caiguts ahir, en vessants obacs per sobre dels 2000 m tenim uns 100-120 cm de neu, el que representa una mica més que la mitjana per l’època. Es
poden calçar esquís cap als 1500-1600 en vessants obacs, 1800-1900 a les solanes de poc pendent, doncs les més dretes estan molt mancades de neu degut a
l’activitat d’allaus de lliscament.

La neu nova, en procés d’humitejar-se, es situa per sobre de crostes de regel en totes les cotes i orientacions.

Previsió meteorològica 24 y 48h.
Com s’esperava,el temps gira de nou a sud, amb les conseqüències habituals que això comporta a l’Aran. Les temperatures ja han pujat força, i ho continuaran fent al
llarg del dia d’avui. El vent bufarà com a mínim moderat, possiblement fort a cotes altes. L’ambient serà molt humit a la part sud de la vall, amb precipitacions molt febles
d’aigua o neu molt humida fins als 2500 m.

Demà es manté la mateixa situació, amb l’excepció que un front fred farà baixar lleugerament les temperatures i reactivarà les precipitacions a la part sud de la vall.
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Patrocinen:

 Emès el 15/01/2014 a les 8:00  Vàlid per al 15/01/2014 i 16/01/2014

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

Incertesa en la neu fresca acumulada.

Butlletí perilll d'allaus
G

ra
u

 d
e

 p
e

ri
ll

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

