
Portem uns dies amb episodis de vent de sud que ha transportat neu i ha format petites plaques en llocs favorables
dels vessants orientats al nord i el nord-est, fàcils de desencadenar amb la sobrecàrrega d’una persona i
puntualment de mida suficient per enterrar-la. Avui dimarts aquesta situació es manté i s’accentua: es formaran
noves plaques en N, NE i E, que en cotes altes del límit sud poden arribar a tenir mida considerable, mentre que les
de cotes mitges s’humitejaran i seran molt fràgils. Serà molt fàcil que la sobrecàrrega d’una persona desencadeni
allaus en aquests orientacions, i fins i tot se’n produiran d’espontànies.

Neu ventada

Cota Orientació Mida

Molt alta

Alta

Mitja

Baixa

Probabilitat

Les plaques formades a partir de dissabte passat han donat diversos
desencadenaments accidentals. Descansen sobre nivells de neu vella,
incohesiva i sucrosa, el que les fa força fràgils. Avui el vent no té gaire neu ja per
transportar cap a aquests vessants, però al vespre i la nit, quan s’activin les
precipitacions, les plaques poden fer-se més gruixudes, extenses i
generalitzades a cotes altes del límit sud.

Eviteu els vessants obacs amb pendents superiors als 30-35º, sobretot si veieu
que el vent hi ha dipositat neu. La visibilitat es preveu molt reduïda pel torb, així
que mantingueu-vos en terreny conegut i preferentment forestat.

Neu humida per pluja

Cota Orientació Mida

Molt alta

Alta

Mitja

Baixa

Probabilitat

La neu s’humitejarà a totes les cotes, però per sota dels 2000-2200 m ho
podria fer de manera suficient per desencadenar allaus de placa humida i
petites purgues, especialment a partir de la tarda d’avui dimarts. El volum de
neu implicat pot ser suficient per enterrar una persona, i en ser neu molt densa,
fàcilment pot causar traumatismes. De cara al dia de Nadal les temperatures
van baixant i la neu es regelarà i s’estabilitzarà.

Eviteu vessants de més de 35º en el terreny descrit la propera nit i el dematí de
Nadal. Vigileu amb el que teniu per sobre.

Estat de la neu
Els gruixos es mantenen normals per l’època, amb una mitjana de 100 cm a 2200. A les obagues hi ha neu des del fons de vall, mentre que a les solanes de poc
pendent es pot lliscar a partir dels 1500-1600 m (les més inclinades estan pelades per la fusió i els lliscaments). Fins avui encara hi havia pols a les obagues
arrecerades, però al llarg de la jornada aquest s’humitejarà arreu.

Pel que fa a l’estructura del mantell, aquest té una base forta i compacta. A les solanes es troba molt afectat pels cicles de fusió-regel, mentre que a les obagues hi ha
capes de neu sense cohesió situades prop de la superfície, que poden activar-se amb aquestes pluges i nevades i actuar com a nivells febles.

Previsió meteorològica 24 y 48h.
Avui arriba l’anunciada borrasca atlàntica, amb un front fred força actiu que creuarà els Pirineus de cara a aquesta tarda. Com sabreu aquest cop els vents seran del sud-
oest, el que deixarà a l’Aran a sotavent. Inicialment l’aire serà força càlid, el que unit amb l’efecte del sotavent farà que la precipitació sigui líquida fins dalt dels cims. Poc
a poc la cota anirà baixant, però igualment avui i la propera matinada esperem aigua i neu molt humida a partir dels 2000 m. A cotes altes del límit sud es poden
acumular més de 50 cm de neu nova, mentre que al nord hi esperem poca precipitació. Els vents seran forts a molt forts, del sud.

El dia de Nadal serà més tranquil i fred, encara amb vent moderat a fort del sud i força clarianes al centre del dia.

 Emès el 24/12/2013 a les 8:00  Vàlid pel 24 i 25/12/2013

SIMPLE   DESAFIANT   COMPLEX

Classificació del terreny

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

MODERAT

Incertesa

Perill 48h.

MARCAT

Tendència
72h.

Augment

Lleu Augment

Estacionari

Lleu disminució

Disminució

Dubtes en com afectarà a la cara nord del Pirineu l’anunciada
tempesta, i com reaccionarà la neu a aquests canvis.

Butlletí perill d'allaus
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