
La neu caiguda des del cap de setmana es manté inestable a cotes altes on el vent del nord-oest ha format plaques
de vent. En vessants de més de 35 graus aquestes plaques es trenquen amb molta facilitat al pas d’una persona.  Cal
extremar les precaucions a cotes altes on la poca visibilitat ens dificultarà traçar un itinerari segur.

Neu recent

Cota Orientació Mida

Molt alta

Alta

Mitja

Baixa

Probabilitat

Per sobre dels 2000 m hi ha entre 20 i 40 cm neu recent encara poc
transformada que manté nivells febles a la base. A mida que avanci el dia la

probabilitat de que desencadenar plaques de neu recent es serà més important
i s’estendrà de les orientacions obagues a primera hora a totes les 
orientacions a partir del vespre i demà dimecres.
La falta de visibilitat a cotes altes ens dificultarà triar terreny segur. Cal estar

atents a indicis clars com la profunditat de la traça o presencia d’esquerdes
entre els esquís  per tal d’evitar zones amb més acumulacions situats a les
obagues. Evitem terreny trampa i poc conegut.

Neu ventada

Cota Orientació Mida

Molt alta

Alta

Mitja

Baixa

Probabilitat

A cotes altes trobarem plaques de vent en la major part d’orientacions. Les
plaques formades dissabte passat amb el vent del sud-oest especialment a les

obagues encara poden presentar-se inestables. El vent del nord-oest que
bufarà a partir d’avui i que demà serà fort, formarà noves plaques en
orientacions preferentment est i sud, però també en obagues protegides.
Aquest efecte serà més intens al límit sud de l’Aran.  Las plaques de vent
podran tenir gruixos molt superiors als 50cm a qualsevol orientació i en terreny
inclinat poden trencar-se al pas d’una persona.

Cal extremar les precaucions a l’hora de circular per sobre del límit del bosc i
prop de les crestes. Un petit canvi en l’orientació del vessant o la presencia
d’arbres dispersos pot ser suficient per a el vent hagi acumulat més neu i s’hagi
format una placa de vent. Planifiqueu bé l’itinerari i eviteu terreny exposat o amb
trampa que faciliti l’acumulació de la neu.

Estat de la neu
Per sobre dels 2000 m els gruixos oscil·len entre els 130 i 160 cm, lleugerament per sobre de la mitjana per l’època. Trobarem prou neu per lliscar a partir dels 1300 m a
les obagues i dels 1600-1800m a les solanes.  En superfície podem trobar entre 15 i 30 cm de neu recent poc transforma que va caure sobre un mantell molt irregular on
s’alternava neu vella, acumulacions de neu ventada i neu poc compactada. La forta insolació d’ahir va fer que als vessants sud la neu es compactés.

Ahir l’activitat d’allaus naturals i accidentals va ser intensa, en general de mida petita sense capacitat d’enterrar a una persona en terreny obert i que mobilitzava la darrera
nevada de dilluns. Internament no hi ha nivells febles actius a la neu i la inestabilitat es concentra en les darreres nevades.

Previsió meteorològica 24 y 48h.
La situació d’entrada d’aire del nord-oest humit ens acompanyarà uns quants dies. Per avui s’espera un dia de cel cobert i neu.  Es podran acumular entre 15 i 20 cm de
neu nova amb vent del  nord-oest moderat. La cota de neu es situarà als 1600 m baixant cap als 1200 de cara a la nit.
Demà la situació és semblant amb reactivació de les nevades a la tarda. Poden acumular-se 25-30 cm. La cota de neu es mantindrà sobre els 1400 m i el vent s’anirà
reforçant al llarg del dia sempre del nord-oest.

Predictor:
Jordi Gavaldà

Patrocinen:

 Emès el 22/01/2014 a les 8:00  Vàlid per al 22/01/2014 i 23/01/2014

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



