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Hi ha plaques de vent fràgils i fàcils de desencadenar en un ampli ventall d’orientacions, sobretot a les cotes més
alpines. En general són de mida molt petita, però en terreny molt específic poden ser de mida suficient per enterrar a
una persona en terreny obert. Són possibles purgues i petites allaus de neu humida i lliscaments en terreny específic
de forta inclinació.

Neu ventada i neu vella

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 i SE, que revertirà les acumulacions de neu ventada cap
als vessants obacs.

En els vessants solans, amb el sol i les temperatures suaus dels darrers dos
dies, les acumulacions de neu ventada han anat guanyant estabilitat i són més
difícils de desencadenar. Les plaques de nova generació es troben en vessants
obacs, són en general molt petites però més fàcils de desencadenar. Atenció
en els vessants obacs protegits (típicament afectats per vent creuat,
orientacions N-NE-E), on les plaques reposen sobre un nivell persistent de neu
sucre encara actiu: la placa pot atènyer un tall gruixut i enterrar a una persona.

Mantenir tota l’atenció als indicis de neu placada (fissures entre els esquís,
tests de la volta maria positius, wumpfs…). Evitar el terreny més favorable al
desencadenament: pendent prop dels 40º, vessant convex, sense suports,… i el
terreny trampa on una petita purga pot tenir greus conseqüències! El vent està
treballant la neu de manera variable, dificultant l’apreciació de les acumulacions
de neu ventada.

Neu humida i lliscaments

Orientació Cota Mida

Molt alta

Alta

Mitja

Baixa

Probabilitat

Durant el cap de setmana incrementarà l’activitat natural d’allaus humides i
lliscaments en terreny fortament inclinat. Avui es localitzaran a cotes baixes i en
general seran de mida purga. Demà, amb la pluja i la neu humida afectant fins
les cotes mitges, l’activitat serà més important, afectant especialment els
vessants obacs on hi ha més neu disponible, i poden ser ja de mida suficient
per enterrar a una persona.

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 en superfície es manté seca però ja no tant lleugera en obagues altes, mentre que en solanes i obagues baixes ha anat transformant i guanyant cohesió. Aquesta
neu reposa damunt  d’una crosta de regel, dura i gruixuda. Els gruixos són clarament excedentaris a cotes altes i mitges. Les cotes esquiables es mantenen 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. El principal problema és a les cotes alpines, on persisteix activa una capa feble de cristalls de neu
sucre, i localment neu granulada. Per efectes del vent del gir del vent a component S, les acumulacions de neu ventada s’han revertit, posant més delicat els vessants
obacs protegits. 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.
La borrasca formada al llevant de la Península marcarà meteorològicament el cap de setmana. Avui dissabte pot haver-hi alguna nevada feble al límit sud i est de l’Aran, i
sense precipitacions a la resta de territorio amb un cel variable amb núvols alts i mitjans, ambient força humit i temperatures més altes (isozero a 2500 m). El vent bufarà
fort de sud i sud-est, a cotes altes, crestes i cims, bufarà molt fort (>80km/h). Demà diumenge el cel estarà més cobert i les temperatures en descens. Des de mig matí ja
pot produir-se algun ruixat molt feble amb cota de neu a 2000 m. A la tarda seran més probables amb quantitats poc abundants (10-15 mm) sobretot al límit sud i est de
l’Aran, disminuint cap al nord de l’Aran fins quasi ser inexistents. El vent continuarà bufant del sud i sud-est entre moderat i fort, afluixant a partir de migdia.

 Emès el  29/3/2014 a les 8:00  Vàlid per al 29/3/2014 i 30/3/2014

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

Poques dades de cotes altes i incertesa en la predicció meteo
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