
Els lliscaments encara són possibles en vessants amb molt pendent i poca rugositat.  Els gruixos de neu són prou
importants i per tant aquestes allaus impliquen el moviment de gran quantitat de neu i que fàcilment poden enterrar o
causar danys a una persona. Una nova situació de neu recent s’iniciarà la nit de dijous.

Lliscaments

Cota Orientació Mida

Molt alta

Alta

Mitja

Baixa

Probabilitat

Les temperatures d’aquest dies fan que es redueixi cada cop més la
probabilitat de nous lliscaments. Tot i això encara hi ha neu sobretot a cotes
altes de les solanes i a mitges i baixes de les obagues que mantenen la base
humida i amb pocs lligams amb el terra herbós.

Anem en compte en vessants molt drets i herbosos que quedin sense purgar
entre vessants d’iguals característiques ja purgats o que tinguin cicatrius de
fons. Recordeu que es tracta de neu molt pesada i que sense previ avís pot
mobilitzar-se i afectar a un grup de persones en terreny trampa. En el blog hem
descrit un bon exemple.

Estat de la neu
A les solanes trobem la neu a partir del 1500-1600 m i per sobre molts vessants purgats i sense neu. A les obagues encara trobem neu des del fons de vall. Els gruixos
són normals per l’època, entre  70-90 cm a 2200 m. Les zones més exposades al vent del nord i al límit sud de la vall els gruixos són força inferiors.

La qualitat de la neu és molt variable. Mentre que a les obagues encara trobem força racons amb neu pols vella, a les solanes la neu és dura i es transforma
superficialment al migdia al vessants amb més inclinació. Internament no hi ha nivells d’inestabilitat potencials.

Previsió meteorològica 24 y 48h.
Estem a les portes d’un canvi de temps però avui seguim afectats per l’anticicló. Els núvols aniran arribant de l’oest fins a tapar el cel al vespre. Les temperatures amb el
vent del SW pujaran lleugerament.

Demà ens arriba el canvi anunciat i a partir de migdia ens creuarà un front que ens portarà neu i una notable baixada de la temperatura. Sembla que en tot l’episodi
podrien acumular-se entre 20 i 30 cm amb cota de neu que anirà baixant fins els 1200 m. El vent també es reforçarà del NW.

Predictor: Jordi Gavaldà

Patrocinen:

 Emès el 18/12/2013 a les 8:00  Vàlid pel 18 i 19/12/2013

SIMPLE   DESAFIANT   COMPLEX

Classificació del terreny

Recomanació 24h. Perill 24h. Perill 24h.

FEBLE

Incertesa

Perill 48h.

MODERAT

Tendència
72h.

Augment

Lleu Augment

Estacionari

Lleu disminució

Disminució

Confiança en les dades de de neu i la predicció meteorològica.

Butlletí perill d'allaus
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