
Es mantenen plaques inestables en obagues per sobre del límit del bosc, més comuns al sector NW de l’Aran. Evitem
els vessants molt drets on observem que el vent hi ha acumulat neu. Aquestes plaques tot i que pensem que són de
dimensions petites, en terreny favorable ens poden enterrar amb facilitat.

Neu ventada

Cota Orientació Mida

Molt alta

Alta

Mitja

Baixa

Probabilitat

Encara la neu caiguda dijous i divendres passat en orientacions entre N i E es
manté ben cohesionada sobre nivells febles i crostes a cotes mitges.  En el
sector NW de l’Aran es van formar noves plaques sobre les existents amb el
vent del S que va bufar dissabte. Hi ha plaques amb gruixos de més de 50 cm
en obagues molt favorables que fàcilment les podem trencar i arrossegar prou
neu per enterrar-nos.  El vent del S previst a partir de demà al vespre farà que
aquesta situació s’accentuï encara més, formant-se noves plaques en llocs
resguardats de les  obagues.
Evitem zones convexes i de pendents forts amb aquestes orientacions. Cal
detectar aquestes acumulacions en terreny favorable com zones convexes,
alineacions d’arbres o ressalts rocosos. Mantenir una bona comunicació i
distancia de seguretat en el grup és bàsic en la nostra progressió tant d’ascens
com de descens.

Estat de la neu
Els gruixos a 2000m són els normals per l’època, amb uns 100 cm de mitjana.  En solanes la neu ens deixarà lliscar per sobre dels 1600 m en vessants sense purgar.
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.
A cotes altes l’efecte del vent és molt present a la meitat S de l’Aran on molts lloms i pics no tenen prou neu i cal circular a peu. A les obagues es mantenen
acumulacions seques. El vent previst per demà pot fer que augmentin aquest gruixos en zones favorables al vent de S.

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.
Els núvols mitjos i alts de primeres hores desapareixeran a partir de migdia, llavors el vent començarà a bufar del SW i S i s’anirà reforçant de cara a la nit i ja bufarà fort
als cims. Les temperatures es mantindran similars a ahir notant-se un cert escalfament al fons de la vall degut al vent del S. Demà al vespre ens afectarà un front del S
que portarà neu a partir dels 2000 m amb vent fort o molt fort del S.

Predictor: Jordi Gavaldà

Patrocinen:

 Emès el 23/12/2013 a les 8:00  Vàlid pel 23 i 24/12/2013

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 meteo i les dades de neu..
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