
Molt bona estabilitat de la neu durant el matí. A partir de migdia poden produir-se nous lliscaments  en vessants
herbosos, llisos i amb molt pendent que podran afectar també a orientacions est poc purgats fins ara. Encara a
cotes molt altes i orientacions obagues hi ha plaques aïllades que en pendents de més de 35 graus podrien trencar-
se accidentalment.

Neu humida i Lliscaments

Cota Orientació Mida

Molt alta

Alta

Mitja

Baixa

Probabilitat

Cada dia s’observa nova activitat de lliscaments que afecten a vessants molt
assolellats i herbosos i de més de 35 graus. La pujada prevista de la

temperatura pot fer que hi hagi activitat també en vessants est, menys
 assolellats i que encara tenen força gruix de neu.

Adaptem les sortides als bons hàbits de primavera. Sortir d’hora,  acabar
l’activitat a migdia i programar les darreres baixades en orientacions obagues
són bones tàctiques per tal d’evitar l’activitat de lliscaments i allaus de neu
humida.

Neu vella

Cota Orientació Mida

Molt alta

Alta

Mitja

Baixa

Probabilitat

Molt aïllades a les obagues de cotes altes hi ha plaques que es situen sobre
nivells de neu sucre enterrats i que poden desencadenar-se al pas d’una

persona en pendents de més de 35 graus. En general són de petites
dimensions i difícilment ens podrien enterrar en terreny obert però sí que en
zones canalitzades, rocoses o amb espadats podrien tenir greus
 conseqüències.

Estat de la neu
Tot i la lenta disminució diària del gruix de neu, es superen àmpliament els 200 cm per sobre dels 2200m. Trobarem neu per lliscar per sobre dels 1400 m a les
obagues i dels 1800-1900 m a les solanes. La qualitat varia molt segons l’orientació. A les solanes la superfície està dura al matí i es transforma a neu primavera al llarg
del dia. A les obagues, la neu es manté seca i encara podem trobar racons amb neu pols. A cotes altes l’acció del vent és molt evident, amb zones erosionades i molt
irregulars i amb altres resguardades amb gruixos molt importants. Internament la neu presenta nivells molt ben cohesionats en general. Només en obagues molt altes

hi ha alguna capa de neu sucre que pot ser l’origen d’alguna placa accidental.

Previsió meteorològica 24 y 48h.
Les altes pressions seran la  nota dominant del cap de setmana, tot i això hi haurà variacions meteorològiques en forma de vent i pujada de les temperatures. Per avui la
temperatura pujarà lleugerament respecte a ahir i hi haurà un augment dels núvols a partir de mitja tarda. El vent que començarà fluix es reforçarà de cara a la tarda i
acabarà bufant fort del nord sobretot al límit sud de l’Aran. Demà el cel es mantindrà serè i el més destacat serà la forta pujada de les temperatures a partir de migdia
que podrà fer arribar la iso 0 3500 m al límit sud de l’Aran, on continuarà bufant el vent fort i molt fort del nord.

 Emès el  15/3/2014 a les 8:00  Vàlid per al 15/3/2014 i 16/3/2014

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 les dades meteorològiques i 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
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