
El gruix de neu recent comença a ser crític per una situació de perill d’allaus generalitzada. Hi han plaques de neu
recent a totes les orientacions molt fàcils de desencadenar en terreny favorable. A cotes altes, les acumulacions de
neu ventada són cada vegada més importants. A partir d’avui a la nit, la nevada esdevindrà abundant i intensa. Es
recomana limitar-se a terreny simple i conegut per fer activitat.

Neu recent

Cota Orientació Mida

Molt alta

Alta

Mitja

Baixa

Probabilitat

Per sobre dels 2000 m hi ha més de 40 cm neu recent poc transformada amb
nivells febles dins la mateixa nevada i també a la base de la base. Avui la
probabilitat de desencadenar accidentalment una placa encara serà similar ahir
en terreny favorable (convex, sense suports), i les allaus poden atènyer una
mida suficient per enterrar-nos. A partir d’aquesta nit, quan la nevada
s’intensificarà i serà abundant, a més del perill accidental es preveu un cicle
d’activitat natural d’allaus de neu recent que afectarà a totes les cotes i
orientacions.

Limitar-se a terreny simple i conegut és més que una recomanació avui i els
propers dies, ja que la manca de visibilitat ens dificultarà escollir una ruta
segura. Cal estar molt atents als indicis de perill: activitat natural d’allaus,
esquerdes que propaguen, wumpfs,… Cal evitar el terreny trampa!

Neu ventada

Cota Orientació Mida

Molt alta

Alta

Mitja

Baixa

Probabilitat

A cotes altes hi han plaques de vent en un ampli ventall d’orientacions. Amb la
neu recent i el vent de NO, les acumulacions de neu ventada són cada cop més
gruixudes (més de 50 cm) i prou fràgils per trencar-se pel pas d’una persona.
Les obagues protegides del vent del NO i del SO, típicament orientacions NE i
E, són les més desfavorables i sensibles al desencadenament accidental, però
cal valorar els efectes locals del vent a cada indret per detectar les
acumulacions.

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.

Estat de la neu
Per sobre dels 2000 m els gruixos oscil·len entre els 110 i 160 cm, superiors de la mitjana per l’època. Trobarem prou neu per lliscar a partir dels 1300 m a les obagues i
dels 1600-1800 m a les solanes, en funció de la rugositat del terreny.  Per damunt dels 2000 m, hi ha més de 40 cm de neu recent  damunt d’un mantell molt irregular i
encrostat.

El mantell internament no presenta nivells febles persistents actius, i la inestabilitat es concentra en les darreres nevades.

Previsió meteorològica 24 y 48h.
Els Pirineus es troben en un entrepà d’un anticicló davant Portugal i una depressió al Nord d’Itàlia, donant lloc a una situació d’aire humit de NO que sembla que
persistirà força dies.

Avui durant el dia el cel es mantindrà força tapat amb alguna precipitació feble. Vent feble del NO. La isozero es mantindrà a 1200-1400m. A partir del vespre i mitjanit,
creuarà un nou front fred, molt humit, que donarà lloc a nevades intenses durant tot el dia de divendres i la primera meitat del dissabte. A cotes altes poden acumular-se
100 cm de neu nova amb 24-36h, amb vent moderat del NO i la pitjor notícia: la temperatura anirà pujant significativament, la isozero situant-se per damunt dels 2000 m
el dissabte.

 Emès el 23/01/2014 a les 8:00  Vàlid per al 23/01/2014 i 24/01/2014

SIMPLE   DESAFIANT   COMPLEX

Classificació del terreny

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

MARCAT

Incertesa

Perill 48h.

FORT

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
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