
La neu recent caiguda durant la nit i matinada ha donat gruixos superiors als 20 cm, suficients per a que s’hagin
format plaques de neu recent i de vent inestables. Durant el dia seran molt fàcils de trencar al pas d’una persona i
ens podrien enterrar en terreny favorable.

Neu recent

Cota Orientació Mida

Molt alta

Alta

Mitja

Baixa

Probabilitat

Per sobre dels 2000 m s’han acumulat entre 20 i 30 cm de neu recent. En
vessants amb forta inclinació podran haver-hi purgues naturals  i en qualsevol
orientació podem desencadenar petites plaques superficials que en terreny
exposat poden tenir greus conseqüències. A mida que passin les hores amb
l’augment de la temperatura, aquesta neu nova s’anirà estabilitzant.  Que no
ens agafi la pressa quan surti el sol, cal que siguem conservadors en moure’ns
per la muntanya, deixem els pendents drets amb trampes per els propers dies i
llisquem per zones menys exposades.

Neu ventada

Cota Orientació Mida

Molt alta

Alta

Mitja

Baixa

Probabilitat

A cotes altes i prop de les carenes, el vent del NW ha estat molt efectiu i ha
format plaques en orientacions entre E i S. Cal anar en compte també en
orientacions N i NE on el vent creuat també ha pogut compactar la neu recent.
Durant les primeres hores de formació, les plaques de vent solen ser molt
fràgils i si les trenquem ens podran enterrar amb facilitat. Cal circular amb
atenció sobretot quan circulem per zones altes prop dels cims i colls, evitant
qualsevol zona amb acumulacions (sotavents, ruptures de pendent, comes,…).

Estat de la neu
Avui acabarà nevant per sobre dels 1000 m però la neu que caurà sobre el terra a les solanes no serà suficient per a poder lliscar i ho podrem fer per sobre dels 1500-
1600m. A les obagues la neu arriba al fons de vall i els gruixos són normals per l’època amb prop de 100 cm a 2200 m. Al límit sud de l’Aran el vent ha bufat amb força i
hi ha moltes zones altes i exposades on la neu és discontinua.

Per sota dels 2000m va començar plovent la base de la nevada està humida i s’anirà endurint amb el pas de les hores.  Per sobre d’aquesta cota la situació és ben
diferent,  a les obagues a la neu nova ha caigut en molts llocs sobre neu encara seca o compactada pel vent i a les solanes sobre una superfície molt irregular i dura.

Previsió meteorològica 24 y 48h.
Aquest matí  el cel s’anirà aclarint i deixarà de nevar. A partir de migdia ja s’imposarà el sol i l’anticicló ens acompanyarà durant el cap de setmana. Les temperatures
aniran recuperant-se progressivament i el vent també anirà encalmant.

Predictor: Jordi Gavaldà

Patrocinen:

 Emès el 20/12/2013 a les 8:00  Vàlid pel 20 i 21/12/2013

SIMPLE   DESAFIANT   COMPLEX

Classificació del terreny

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

MARCAT

Incertesa

Perill 48h.

MODERAT

Tendència
72h.

Augment

Lleu Augment

Estacionari

Lleu disminució

Disminució

Butlletí perill d'allaus
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