
Situació crítica avui, amb dos generacions de plaques molt fràgils i de mida sobradament suficient per colgar una
persona o tot un grup. Les orientacions afectades són pràcticament totes,  sent les que miren al nord i est les que
tenen més càrrega i les oest i sud-oest les que menys. La pujada de temperatures posarà la neu extremadament
fràgil avui, esperem que una persona pugui desencadenar allaus amb facilitat amb la seva sobrecàrrega i que es
produeixin allaus espontànies.

Cal limitar l’activitat avui a terreny de poc pendent i/o amb baixes conseqüències i vigilar amb el terreny i els grups
que es moguin per sobre nostre.

Neu recent i ventada

Cota Orientació Mida

Molt alta

Alta

Mitja

Baixa

Probabilitat

Ahir van acumular-se uns 40 cm de neu recent. Això fa uns totals en tres dies de

60-80 cm a la zona sud i 40-60 a la resta. Hem tingut vents forts del sud i sud-
oest, i més suaus però amb capacitat de transport del nord i nord-oest. Tot això
ha produït la formació de plaques, extenses i gruixudes, que ahir eren

desencadenades amb facilitat per esquiadors i riders en casi qualsevol
orientació, donant lloc a allaus amb capacitat per enterrar una persona. Avui la
pujada de temperatures pot agreujar les coses, provocant desencadenaments
naturals i facilitat més encara el desencadenament i la propagació de les

accidentals.

Cal evitar avui qualsevol terreny d’allaus en el que el terreny sigui suficient per

donar lloc a un allau que pugui enterrar-nos. Hi ha molta gent per la muntanya
aquests dies, vigileu molt amb quin terreny teniu per sobre i quins grups s’hi
mouen.

Estat de la neu
Avui el temps gira a sud i les temperatures, que durant la nit ja han pujat de l’ordre de 7º respecte ahir, encara podrien ser més altes, situant la isozero prop dels 3000 m.
El vent bufarà moderat de S i SW, sobretot a cotes altes. Hi haurà algunes bandes de núvols alts.

Demà arriba la cua d’un front del SW que podria portar precipitacions febles, amb cota de neu inicialment per sobre dels 2000 m.

Previsió meteorològica 24 y 48h.
El gir a nord-oest del vent mantindrà les precipitacions de retenció, febles però continuades, al llarg de tota la jornada. Esperem acumulacions de 20-30 cm fins al fons
de vall, amb vent moderat del quadrant nord.

Demà nou canvi accentuat. El vent torna al sud-oest, moderat, i les temperatures pujaran amb força, situant la isozero prop dels 3000 m, en un ambient de núvols i clars.

Predictor: Ivan Moner

Patrocinen:

 Emès el 27/12/2013 a les 8:00  Vàlid pel 27 i 28/12/2013

SIMPLE   DESAFIANT   COMPLEX

Classificació del terreny

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

FORT

Incertesa

Perill 48h.

MARCAT

Tendència
72h.

Augment

Lleu Augment

Estacionari

Lleu disminució

Disminució

Poques dades de camp sobre l’estabilitat i l’extensió de les
plaques.

Butlletí perill d'allaus
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