
Acomiadem la tardor amb unes condicions de neu que molts ja signaríem bona part de l’hivern. Les plaques de vent
que es mantenen prop de les crestes és la principal preocupació que ens han deixat els prop de 20 cm de neu
caiguts dijous. Encara avui i demà seran fàcils de trencar al pas d’una persona.

Neu ventada

Cota Orientació Mida

Molt alta

Alta

Mitja

Baixa

Probabilitat

A cotes altes i prop de les carenes, el vent del NW ha format plaques que poden
apropar-se als 50 cm de gruix en punts molt favorables orientats al SE i S. Cal
anar en compte també en orientacions obagues on les plaques de vent són
més petites però podrien activar nivells febles existents i donar lloc a plaques
que ens enterrarien amb molta facilitat.

Circulem amb atenció evitant les zones convexes on els efectes del vent són
evidents, especialment prop dels cims i colls. No cal dir que hem de seguir
sempre els bons hàbits de seguretat però en aquests llocs més favorables,
circular amb separació i mantenir una bona comunicació entre el grup és
fonamental.

Estat de la neu
Els gruixos a 2000m són els normals per l’època, amb uns 100 cm de mitjana.  La neu caiguda dijous ho va fer sobre el terra a les solanes per sota dels 1600 m i
encara no s’hi pot lliscar. Les obagues tenen neu des del fons de la vall i en superfície hi ha una prima capa de neu nova molt seca i lleugera. Mentre al conjunt de l’Aran
les condicions de neu permeten fer la majoria recorreguts, a l’extrem sud de l’acció del vent i la forta rugositat del terreny fa que hi hagi moltes zones altes sense neu i
que es faci encara difícil circular.

Internament la neu a les solanes està molt encrostada per efecte de la pluja i la insolació de la setmana passada. A les obagues la neu nova va caure sobre encara neu
seca o compactada pel vent. De forma aïllada hi ha capes febles internes que encara mostren una certa fragilitat.

Previsió meteorològica 24 y 48h.
L’estabilitat atmosfèrica ens acompanyarà tant avui com demà. Això implica inversió tèrmica al fons de vall, temperatures agradables al sol i fredes a les obagues.
 Durant les tardes d’avui i demà augmentaran els núvols però sense més conseqüències.

Predictor: Jordi Gavaldà

Patrocinen:

 Emès el 21/12/2013 a les 8:00  Vàlid pel 21 i 22/12/2013

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

Bona confiança amb la predicció meteorològica i les condicions de
la neu.
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