
Amb la neu nova i el vent del sud i l’oest s’han format noves acumulacions inestables de neu ventada de petites
dimensions que en terreny trampa podrien donar-nos problemes. Amb el descens de les temperatures l’activitat
natural d’allaus de neu humida i lliscaments per avui es preveu mínima. Demà amb la insolació i la pujada de la
temperatura es reactivarà.

Neu ventada

Cota Orientació Mida

Molt alta

Alta

Mitja

Baixa

Probabilitat

La nevada ha acumulat uns 10 cm de neu nova amb vent del sud i de l’oest que
ha transportat i redistribuït molt eficaçment aquesta neu formant noves

acumulacions inestables en vessants obacs i alts i terreny favorable (més de
35º, convex, sense suports). Aquestes plaques en terreny obert difícilment
podrien enterrar una persona però en terreny trampa ja són suficientment grans
per provocar conseqüències més greus.

És precisament en aquests vessants obacs i alts on de forma isolada encara
es manté activa alguna placa de vent vella, que en el terreny favorable esmentat

podria desencadenar una placa força més gruixuda i dura.

La manca de visibilitat d’avui ens farà molt difícil la circulació i l’apreciació
d’indicis, sobretot a cotes altes. Demà amb condicions de visibilitat perfectes,
traceu amb molta cura especialment en aquest tipus de terreny. Malfieu-vos
dels vessants obacs i protegits de forta inclinació sota colls i carenes i també

les favorables a l’acumulació per vent creuat.

Estat de la neu
Avui la neu ha tornat a baixar de cota i seguirà baixant quasi fins al fons de la vall. Hi ha prou neu per esquiar a partir dels 1400 m a les obagues i dels 1800 m a les
solanes. Els gruixos a cotes mitges i altes es mantenen força superiors a la mitjana per l’època (http://www.igc.cat/web/ca/allaus_gruix_neu.php?e=bonaigua#bonaigua).

El mantell de neu es troba internament humit, sobretot a cotes baixes i mitges. Amb el descens de la temperatura, ha començat a encrostar superficialment.

L’ambient primaveral dels darrers dies ha estabilitzat de manera molt eficaç les velles acumulacions de neu ventada. Tot i així hem observat que de manera isolada en
vessants obacs, alts i protegits, encara queda alguna placa de vent vella activa. La nevada d’ahir i aquesta nit, tot i acumular tan sols 10 cm, s’ha produït inicialment amb
neu granulada de molt baixa cohesió que pot actuar de capa feble de les noves acumulacions de neu ventada.

Previsió meteorològica 24 y 48h.
El front atlàntic s’allunya cap al Mediterrani però avui diumenge l’aire fred i humit quedarà retingut, mantenint el cel força tapat, amb boires, i febles precipitacions (5 mm)
sobretot a partir de migdia i fins el vespre. Vent feble d’oest i nord-oest. Cota de neu baixant fins els 1200 m. A la nit els núvols desapareixeran i demà dilluns es preveu
una finestra de bon temps, amb remuntada de les temperatures (isozero a 2000 o 2200 m) i vent altra vegada de sud-oest.

Predictor:
Montse Bacardit

Patrocinen:

 Emès el  16/2/2014 a les 8:00  Vàlid per al 16/2/2014 i 17/2/2014

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

Confiança en la predicció meteo.

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

