
S’han format noves plaques de neu recent i neu ventada pel damunt dels 2000 m. Prop dels cims les plaques de vent
en llocs molt favorables poden trencar-se per la sobrecàrrega d’una persona i tenir mida suficient per enterrar un
grup sencer. També s’espera que hi hagi activitat natural de purgues de neu recent  en vessants molt drets.

Neu recent i neu ventada

Cota Orientació Mida

Molt alta

Alta

Mitja

Baixa

Probabilitat

S’han format plaques de vent i de neu recent per sobre dels 2000m amb gruixos
que poden arribar als 30 cm en llocs molt favorables resguardats del vent del
nord-oest. Aquesta neu nova reposa sobre una superfície regelada per sota
dels 2200m que proporciona un bon pla de lliscament. Per damunt d’aquesta
cota podem trobar plaques inestables que es trencaran amb facilitat al nostre
pas i en zones canalitzades poden arribar a enterrar-nos. A cotes altes i prop
dels cims, les noves plaques s’han format sobre grans plaques de vent del
divendres i dissabte passati que encara poden trencar-se en vessants de més
de 40 graus, podent a tapar a un grup sencer amb facilitat.
Aquest dies cal ser molt conservadors a cotes altes. Evitem orientacions
obagues i favorables a les acumulacions del vent del nord  quan ens moguem
prop dels cims. Cal estar molt atents a indicis clars com esquerdes que
propaguin entre els esquís, wumpfs o activitat d’allaus.  Compte amb les
trampes de terreny on una allau pot agreujar les conseqüències.

Estat de la neu
Els gruixos són clarament superior a la mitjana per l’època però molt irregulars degut a la pluja del cap de setmana i els efectes del vent que es noten més al límit sud. A
2200m podem  trobar gruixos d’entre 150 i 250 cm. A cotes baixes la innivació va millorant i ho continuarà fent els propers dies. Ara podem lliscar a partir dels 1300 m en
obagues i dels 1600 m a les solanes.
L’estructura de la neu és molt diferent segons les cotes. Els 25-30 cm de neu recent,  per sota dels 2200 m han caigut sobre una crosta de pluja molt dura i plena de
solcs. En molts casos sobre àmplies zones purgades per  la forta activitat d’allaus de divendres i dissabte passat.  Per damunt dels 2200 m la neu nova ha caigut sobre
neu seca que a les obagues encara presentava una forta inestabilitat.

Previsió meteorològica 24 y 48h.
Continuem sota la influencia de vents de l’oest i nord-oest que ens portaran els propers fronts atlàntics no massa actius però amb baixes temperatures.
Avui es mantindrà tapat amb ullades de sol durant el matí. A partir de migdia es tornarà a tapar i nevarà feblement amb cota de neu sobre els 1400 m. Les temperatures
aniran a la baixa i el vent bufarà fort als cims del sud-oest. Demà el cel continuarà tapat, nevarà feblement de cara al vespre a totes les cotes i el vent tornarà a girar a

nord-oest amb ratxes fortes als cims.
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Patrocinen:

 Emès el 28/01/2014 a les 8:00  Vàlid per al 28/01/2014 i 29/01/2014

SIMPLE   DESAFIANT   COMPLEX

Classificació 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 a cotes altes.

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

