
A mesura que la nevada vagi acumulant gruix i el vent treballant la neu nova, augmenta la probabilitat de
desencadenar accidentalment una placa, a gairebé totes les orientacions excepte els vessants més erosionats.

 

Cota Orientació Mida

Molt alta

Alta

Mitja

Baixa

Probabilitat

Neu recent La nevada prevista de 40 cm en 12h damunt de neu molt feble i incohesiva pot
inestabilitzar de forma crítica el mantell de neu en vessants obacs protegits del
vent, fent molt probable el desencadenament accidental de placa de mida
suficient per enterrar-nos. En vessants a sotavent del vent del  nord, el vent fort
del nord està formant noves acumulacions, especialment sota colls i carenes
però també en vessants menys habituals. Aquestes acumulacions són fràgils i
sensibles al desencadenament accidental.

Reduïu el pendent i sigueu conservadors a l’hora d’escollir el terreny on fer
l’activitat. Apliqueu-vos en els bons hàbits de circulació amb seguretat. La
manca de visibilitat pot dificultar-nos l’apreciació del terreny i dels indicis de
perill.

Estat de la neu
La neu és present i suficent per posar-se uns esquís o taules a totes les cotes, excepte en vessants solans de més rugositat. Els gruixos són excepcionals en aquest
inici de temporada. A 2200 m hi ha 100-150 cm, amb acumulacions superiors en zones favorables. Les crestes i carenes exposades al vent del nord es troben
erosionades.

La nevada d’avui reposa damunt d’un mantell ben assentat i compacte en vessants solans favorables al transport i l’acumulació de neu per vent. En vessants obacs i
protegits del vent, la neu vella ha perdut cohesió en els darrers dies, i a més s’ha format una capa de gebre en superficie. En vessants nord exposats al vent, el gruix del
mantell és més escás i per tant també es trova molt incohesiu per rebre la nevada d’avui.

Excepte en les cotes més altes, la base està humida degut al contacte amb el terra que no ha pogut gelar-se.

Previsió meteorològica 24 y 48h.
Dissabte: Front fred de N pot acumular 40 cm, neu a totes les cotes, vent del NW i N fort (>40km/h), bufant molt fort (>80 km/h) a cotes altes i al límit sud i est de l’Aran,
Isozero baixant a 600 m.

Diumenge: cel serè o poc ennuvolat, caiguda de la humitat, vent del NE disminuint a fluix o quasi calmat al final del dia. Isozero a 1000 m.

Predictor: Montse Bacardit

 Emés el 30/11/2013  Vàlid per 30/11/2013 i 01/12/2013

SIMPLE   DESAFIANT   COMPLÈXE

Classificació del terreny

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

MARCAT

Incertesa

Perill 48h.

MARCAT

Tendència
72h.

Augment

Lleu Augment

Estacionari

Lleu disminució

Disminució

Mitjana

Butlletí Perill d'Allaus
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