
Durant el dia, esperem activitat d’allaus de neu humida per sota dels 2000 m en qualsevol orientació en general
superficials però també poden activar-se lliscaments en llocs encara per purgar que poden causar danys a un grup
de persones. A partir de la tarda es formaran petites plaques especialment en vessants protegits del vent que es
trencaran amb facilitat al pas d’una persona.

Neu recent i neu ventada

Cota Orientació Mida

Molt alta

Alta

Mitja

Baixa

Probabilitat

Per sobre dels 2000 m es formaran plaques de neu recent en vessants
protegits pel vent. Aquestes acumulacions aniran creixent al llarg de les hores i
de cara a demà les podrem trobar a qualsevol orientació però més extenses en
vessants E i S. Durant les primeres hores seran fràgils. La mala visibilitat farà
que sigui difícil detectar zones amb presencia d’aquestes acumulacions de neu
nova. Cal que siguem conservadors en moure’ns per la muntanya, circulem per
terreny conegut, evitem pendents drets i zones amb trampes del terreny.

Lliscaments

Cota Orientació Mida

Molt alta

Alta

Mitja

Baixa

Probabilitat

La pluja que començarà al llarg del matí per l’extrem sud de l’Aran provocarà
activitat de purgues humides en vessants drets que encara mantinguin neu. Els
lliscaments també poden activar-se en qualsevol orientació.  Cal que evitem
vessants herbosos amb forta inclinació on encara hi quedi un gruix important de
neu.

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. A les zones més exposades al vent del nord i al límit sud de la vall els gruixos són força inferiors.

La neu nova caurà sobre una superfície de qualitat molt variable segons les orientacions. A les obagues encara es troben racons amb neu seca, per contra a les solanes
la superfície es troba força endurida. Aquesta situació canviarà radicalment al llarg de les properes hores, per sota dels 2000 m la neu es farà més pesada però demà al 
migdia tot quedarà cobert per una fina capa de neu seca.

Previsió meteorològica 24 y 48h.
Avui ens creuarà un front fred del NW que fins demà a mig matí ens pot deixar gruixos d’entre 20 i 30 cm de neu nova. La temperatura anirà baixant amb el pas de les
hores i també ho farà la cota de neu que començarà a uns 2200 m avui i fins arribar esporàdicament als 800 m demà al final de la nevada. El vent anirà girant de W a N
amb cops que als cims i al límit sud de l’Aran  superaran els 50 km/h.

Predictor: Jordi Gavaldà

 Emès el 19/12/2013 a les 8:00  Vàlid pel 19 i 20/12/2013

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 predicció meteorològica.

Butlletí perill d'allaus
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