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Emès el  24/3/2014 a les 8:00 Vàlid per al 24/3/2014 i 25/3/2014

SIMPLE   DESAFIANT  

COMPLEXClassificació del terreny

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

MARCAT

Incertesa

Perill 48h.

MARCAT

Tendència
72h.

Augment

Lleu Augment

Estacionari

Lleu disminució

Disminució

Poques dades de neu.

Orientació Cota Mida

Molt alta

Alta

Mitja

Baixa

Probabilitat

Neu ventada
La neu nova acumulada (uns 20-25 cm) ha estat mobilitzada pel vent

als llocs exposats, prop de colls i carenes i sobretot als límits sud i est

de la vall. S’han format plaques fràgils sobre una crosta de regel en

formació que poden desencadenar-se fàcilment al pas d’una

persona. Avui poden tenir ja mida suficient per enterrar-nos en

terreny obert, i la seva mida s’anirà incrementant les properes hores.

Feu atenció quan us aproximeu a la part alta de les muntanyes en les

orientacions esmentades. Si veieu la neu placada (amb fissures entre

els esquís, tests de la volta maria positius, etc.) tingueu en compte

que serà fàcilment desencadenable en vessants de més de 30-35º.

Eviteu el terreny trampa.

Orientació Cota Mida

Molt alta

Alta

Mitja

Baixa

Probabilitat

Lliscaments

La insolació provocarà avui la caiguda d’allaus espontànies en

pendents forts de baixa rugositat, que només podran implicar la neu

nova i seran per tant de mida força petita.

No us entretingueu en aquest tipus de terreny.

Butlletí perill allaus

En els sotavents prop de colls i carenes les plaques ja poden ser prou grosses per enterrar una persona en terreny obert, i en

força indrets n’hi ha de més petites. Són molt fràgils i fàcils de desencadenar pel pas d’una persona. A més, esperem activitat de

lliscaments en els vessants més favorables, en general de mida insuficient per enterrar-nos.

Estat de la neuEl cap de setmana s’han acumulat 20-30 cm de neu nova, molt freda i seca,

per sobre d’un mantell que estava molt humit i ara està en procés de lent

regel. Els gruixos són clarament excedentaris a cotes altes i mitges. Tot i que

està blanc des del fons de vall, es pot esquiar amb unes certes garanties per

sobre dels 1500 m a les obagues i dels 1800 a les solanes.
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Cal vigilar el lligam entre la neu nova i la vella, doncs existeix força potencial que s’hi desenvolupin capes febles pel contrast tèrmic entre les dos

neus.

Previsió meteorològica 24 y 48h.El dia s’ha llevat radiant i gèlid, però els núvols tornaran aviat, i les precipitacions es reprendran a la tarda, amb cota de neu inicialment cap als

1500-1700 m baixant a la nit als  1000-1200. El vent es reforçarà al vespre, moderat amb cops forts al límit sud. Esperem 20-25 cm fins demà a

aquesta hora.

Les nevades es mantindran continuades tot el dia de demà, amb la cota oscil·lant entre els 1000 i els 1500 m, vent moderat del NW i 20-30 cm més

de neu.

Predictor:

Ivan Moner

Patrocinen:
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Enllaços

Associació pel Coneixement de la

Neu i les Allaus

Conselh Generau d'Aran
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