
Al límit sud de l’Aran les plaques de vent formades els darrers dies estan força estabilitzades, però de forma isolada,
en vessants molt favorable i de més de 40 graus poden trencar-se al pas d’una persona i en terreny en trampa tenir
greus conseqüències.  A les solanes, a partir de migdia continuarà la possibilitat d’activitat de lliscaments en terreny
dret i herbós.

Neu ventada

Cota Orientació Mida

Molt alta

Alta

Mitja

Baixa

Probabilitat

A les cotes altes de les obagues, es mantenen plaques de vent amb nivells
febles que poc a poc van estabilitzant-se. Encara avui en terreny molt favorable
com colls amb forta inclinació poden trencar-se pel pas d’un esquiador i
provocar-nos danys en zones confinades o espadats rocosos. Aquesta situació
és més fàcil de trobar al límit S de l’Aran i va desapareixent a mida que ens
desplacem cap al centre i nord.

Anem en compte en aquestes orientacions on observem que el terreny és
favorable a l’acumulació pel vent del sud i oest.  La neu compactada en
superfície, esquerdes entre els esquís i morfologies convexes en són indicis
clars que ens ajudaran a evitar aquestes plaques de vent.

Lliscaments

Cota Orientació Mida

Molt alta

Alta

Mitja

Baixa

Probabilitat

A cotes mitjanes dels vessants solans la base de la neu es troba humida i poc
lligada amb el terreny.  Tot i que els lliscaments no responen a patrons clars,
les temperatures altes i la humitat ambiental afavoreixen l’activitat. Malfiem-nos
de vessants similars en els que observem lliscaments d’aquests darrers dies o
que presentin esquerdes, ja que poden evolucionar a allaus que ens podrien
enterrar amb facilitat en terreny obert.

Estat de la neu
A cotes mitges i altes els gruixos de neu es mantenen molt per sobre de la mitjana anual i podrem lliscar a partir dels 1400 m a les obagues i dels 1800 m en solanes.
La qualitat de la neu també varia força amb l’orientació, a les obagues els darrers 10-15 cm de neu caiguts diumenge es mantenen secs i lleugers a cotes altes, mentre
que a les solanes, les temperatures altes i el poc regel nocturn farà que la neu estigui humida o lleugerament encrostada durant tot el dia.

Internament en obagues només trobem nivells febles preocupants a cotes altes sota les plaques de vent  que s’han format aquests darrers dies. La presencia de
crostes enterrades a la part mitja desactiven els nivells febles que hi ha per sota.

Previsió meteorològica 24 y 48h.
Aquesta nit ens ha creuat una cua de front del nord-oest que farà que el cel es mantingui cobert i variable durant bona part del dia amb precipitacions molt febles i cota de
neu sobre els 1400 m. Les temperatures tendiran a pujar a partir del vespre i el vent bufarà moderat del nord-oest. Demà continuarem afectats per aquest règim de l’oest,
i el pas d’un front càlid poc actiu que no deixarà gairebé precipitacions farà que la iso 0 es situï als 25000 m durant el matí. El vent continuarà bufant moderat del nord-
oest.

Predictor:
Jordi Gavaldà

Patrocinen:

 Emès el  19/2/2014 a les 8:00  Vàlid per al 19/2/2014 i 20/2/2014

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

Bona confiança en la predicció meteo i les dades de neu.

Butlletí Perill 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

