
Hi ha plaques de vent formades recentment que en terreny favorable i dret (>35º) poden ser desencadenades amb
facilitat amb la sobrecàrrega d’una persona, sobretot a cotes altes i a totes les orientacions. La quantitat de neu pot
ser suficient per enterrar-nos als llocs favorables a l’acumulació.

Neu ventada

Cota Orientació Mida

Molt alta

Alta

Mitja

Baixa

Probabilitat

La nevada ahir va ser inferiror al previst, amb 5-10 cm de neu i poc vent. Aquests
se sumen als 10 a 30 cm d’abans d’ahir, amb les quantitats màximes als límits

sud i est de la vall i els mínims al sector nord. Primer, el vent del sud i sud-est
va mobilitzar la neu, i ahir i avui ho farà el del nord-oest, formant plaques noves
sobre les ja existents a cotes altes i zones exposades. La superficie de la neu
prèvia a la nevada no era desfavorable, pel que no esperem una inestabilitat

molt acusada, però la sobrecàrrega d’una persona pot provocar allaus amb
facilitat en la majoria de orientacions i per sobre dels 2000 m. Les de mida
major les trobarem a la part sud i est de la vall i en vessants orientats al nord
avui i al sud demà.

La falta de visibilitat prevista i les condicions d’estabilitat fan preferible limitar

l’activitat a terreny conegut o de conseqüencies lleus en cas d’allau (vessants
petits i sense trampes).

Estat de la neu
La neu nova (20-40 m) se situa sobre una superfície força irregular, formada per neu ventada, neu pols i crostes de regel. En vessants obacs per sobre dels 2000 m

tenim uns 120-140 cm de neu, el que representa una mica més que la mitjana per l’època. Es poden calçar esquís cap als 1500 m, però el gruix és escàs fins als 1800-
1900 a les solanes.

No existeixen debilitats internes al mantell que siguin destacables, en general l’estructura és forta i no hem de parlar de nivells febles persistents a la part mitja o a la
base de la neu.

Previsió meteorològica 24 y 48h.
Avui es mantindrà tapat, amb precipitacions molt febles a partir de migdia i més intenses al vespre i a la nit. Esperem 15-20 cm de neu nova, freda i amb vent feble del
nord-oest. Demà la nevada dóna una treva, lluirà el sol, potser amb alguns intervals de núvols, i les temperatures pujaran força.

Predictor:
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Patrocinen:

 Emès el 20/01/2014 a les 8:00  Vàlid per al 20/01/2014 i 21/01/2014

SIMPLE   DESAFIANT   COMPLEX

Classificació del terreny

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

MARCAT

Incertesa

Perill 48h.

MARCAT

Tendència
72h.

Augment

Lleu Augment

Estacionari

Lleu disminució

Disminució

Confiança en les dades de neu i la previsió meteorològica.

Butlletí perill allaus
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http://lauegi.conselharan.org/?page_id=7226&lang=ca

