
Hi ha plaques de vent fràgils i fàcils de desencadenar en un ampli ventall d’orientacions i especialment a cotes altes
de mida suficient per enterrar a una persona en terreny obert. Avui incrementarà l’activitat d’allaus de neu humida i
lliscaments en terreny específic.

Neu ventada

Orientació Cota Mida

Molt alta

Alta

Mitja

Baixa

Probabilitat

A les plaques de vent formades durant la nevada amb vent del NO, afectant
principalment els vessants E i S, s’hi afegeixen noves plaques en formació

degut al gir del vent a S, que revertirà les acumulacions de neu ventada cap als
vessants obacs.

Les plaques, per tant, es distribueixen en un ampli ventall d’orientacions, i es
mantenen inestables i fàcils de desencadenar pel pas d’una persona en terreny
específic: pendent>35º, relleu convex, sense suports… Les plaques de nova

generació i en zones de terreny més exposat són més superficials i petites. Les
plaques en zones més protegides (típicament vent creuat), poden atènyer talls
gruixuts i enterrar sobradament a una persona.

Molta atenció als indicis obvis de neu placada (fissures entre els esquís, tests
de la volta maria positius, wumpfs…), evidencien que la placa és fàcilment
desencadenable. El vent està treballant la neu de manera variable, dificultant

l’apreciació de les acumulacions de neu ventada. Eviteu el terreny trampa!

Neu humida i lliscaments

Orientació Cota Mida

Molt alta

Alta

Mitja

Baixa

Probabilitat

El gruix acumulat de neu nova, en combinació amb la humitat encara força alta,
cel mig ennuvolat i pujada de la temperatura incrementarà, incrementarà
l’activitat natural d’allaus superficials de neu humida, especialment sota punts

foscos i terreny fortament inclinat. Igualment esperem activitat de lliscaments en
terreny herbós o de poca rugositat de pendent molt dret.

No us exposeu en aquest tipus de terreny, especialment sota zones
canalitzades o en zones de terreny trampa, on les conseqüències en cas d’allau

podrien agreujar-se.

Estat de la neu
La neu nova es manté seca i lleugera en obagues, mentre que en solanes ahir ja va transformar i guanyar cohesió. Aquesta reposa damunt  d’una crosta de regel, dura i
gruixuda. Els gruixos són clarament excedentaris a cotes altes i mitges. La neu al fons de la vall ha marxat ràpidament: pot esquiar-se per sobre dels 1400 m en obagues
i dels 1800 m en solanes.

El lligam entre la neu nova i la neu vella és força bo fins els 2300 m. A les cotes alpines persisteix activa una capa feble de cristalls de neu sucre i localment neu
granulada. Dins el gruix de la neu nova, per efectes del vent, s’han format nivells febles de neu poc transformada i incohesiva que mantenen inestables les plaques de
vent. El factor agreujant d’avui és el gir del vent a component S, que revertirà les acumulacions de neu ventada, posant més delicat els vessants obacs. A més, la
progressiva pujada de la temperatura donarà major cohesió a les plaques fent-les més fàcils de desencadenar.

Previsió meteorològica 24 y 48h.
S’està formant una borrasca al sud de la Península. El vent ja bufa moderat de sud. Avui divendres a primera hora nuvolositat més compacte, a mesura que avanci el dia
s’obriran clarianes. La temperatura pujarà, isozero a 2200 m a final del dia. Demà dissabte cel variable, amb núvols alts i mitjans. La temperatura continuarà pujant,
isozero a 2500 m. El vent de sud es reforçarà, bufarà moderat a cotes baixes i mitges, i fort o molt fort a les crestes i cims, especialment als extrems de la vall. No

s’esperen precipitacions fins la matinada de diumenge.

 Emès el  28/3/2014 a les 8:00  Vàlid per al 28/3/2014 i 29/3/2014

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

Incertesa dels efectes del vent

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