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S’han format i es continuen formant plaques de vent inestables molt fràgils i fàcils de desencadenar de mida suficient
per enterrar a una persona en terreny obert. Els sotavents sota colls i carenes en orientacions est i sud és el terreny
més delicat, però en força més indrets n’hi ha de més petites.

Neu ventada

Orientació Cota Mida

Molt alta

Alta

Mitja

Baixa

Probabilitat

A les plaques formades amb la nevada del cap de setmana, s’hi estan sumant
noves plaques de vent en els sotavents típics (especialment sota colls i
carenes, convexitats) i  terreny favorable al vent creuat (zones canalitzades,…),
especialment en orientacions est i sud. Aquestes plaques són molt fràgils
inestables, poden desencadenar-se fàcilment pel pas d’una persona, i ja tenen
la mida suficient per enterrar una persona en terreny obert. A mesura que
continuï nevant i ventant, les plaques aniran guanyant gruix i també extensió. En
el terreny més favorable al desencadenament, per exemple sota cornises,
poden produir-se caigudes espontànies de plaques de vent.

Molta precaució quan us atanseu a les cotes altes de les muntanyes en les
orientacions esmentades. Si veieu indicis de neu placada (fissures entre els
esquís, tests de la volta maria positius, etc.), la placa serà fàcilment
desencadenable en vessants de més de 35º. Eviteu el terreny trampa.

Neu recent

Orientació Cota Mida

Molt alta

Alta

Mitja

Baixa

Probabilitat

El gruix acumulat de neu recent des del cap de setmana comença a ser crític
perquè es produeixin purgues i petites allaus sense cohesió en terreny
fortament inclinat. No us exposeu sota zones canalitzades on una purga o petita
allau espontània pot implicar força més neu de la que ens pensem i enterrar-
nos. Igualment podem provocar petites allaus amb els esquís que en terreny
trampa poden donar lloc a conseqüències més greus.

Estat de la neu
Des del cap de setmana s’han acumulat 30-40 cm de neu nova, molt freda i seca, per sobre d’un mantell que amb el descens de les temperatures s’ha fortament
encrostat. Els gruixos són clarament excedentaris a cotes altes i mitges. Tot i que està blanc des del fons de vall, es pot esquiar per sobre dels 1400 m en obagues i dels
1800 m en solanes.

El lligam entre la neu nova i la neu vella és molt desfavorable. L’inici de la nevada (dissabte) va produir-se amb neu granulada, de baixa cohesió. A més, entre la neu nova
i la crosta de regel, s’està desenvolupant cristalls amb cares planes (facetes), especialment en orientacions solanes. El conjunt forma un nivell feble molt delicat,
susceptible a fallar accidentalment o espontàniament amb la càrrega de les noves acumulacions de neu ventada.

Ahir van produir-se alguns desencadenaments accidentals de placa causats per aquesta capa feble. Durant el matí penjarem perfils i fotos per mostrar la inestabilitat del
mantell actual.

Previsió meteorològica 24 y 48h.
Continuen passant fronts oclusos i freds atlàntics, força actius i carregats d’humitat. Ahir vespre van reactivar-se les precipitacions. Fins aquest matí a l’hora de fer el
butlletí, s’han acumulat  15-20 cm de neu nova. Les nevada es mantindrà moderada i amb cota de neu fins al fons de la vall: avui poden acumular-se 20-25 cm més, i
demà dimecres 20-25 cm més. El vent del nord-oest continuarà bufant fort a cotes altes, especialment a les crestes i cims del límit est i sud de l’Aran, i moderat a la resta
de cotes. Demà els cops ja no seran tant forts i el vent afluixarà a les cotes mitges i baixes.

 Emès el  25/3/2014 a les 8:00  Vàlid per al 25/3/2014 i 26/3/2014

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

Poques dades de cotes altes

Butlletí Perill Allaus
G

ra
u

 d
e

 p
e

ri
ll

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


25/3/2014 lauegi.conselharan.org/?boletines=butlleti-perill-allaus-149&lang=ca&print=print

http://lauegi.conselharan.org/?boletines=butlleti-perill-allaus-149&lang=ca&print=print 2/2

Predictor:
Montse Bacardit

Patrocinen:


