
Emès el 29/12/2014 a les 8:00 Vàlid per 29 i 30 de desembre de 2014

SIMPLE   DESAFIANT  
 COMPLEXE

Classificació del terreny

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

MARCAT

Situació:

Perill 48h.

MARCAT

Tendència

72h.

Augment

Lleu Augment

Estacionari

Lleu disminució

Disminució

neu ventada

Per sobre dels 2000 m les plaques de vent són presents de forma generalitzada i es mantindran encara molt
fràgils. El perill accidental és generalitzat i cal evitar vessants drets amb indicis de vent.

Neu Ventada

Orientació Cota Mida

Molt alta

Alta

Mitja

Baixa

Probabilitat

A cotes mitges i altes hi ha plaques de vent a totes les orientacions però són més

abundants i grans a recer del vent del N i NW. Amb molta facilitat pel pas d’una

persona poden trencar-se en terreny de més de 30 graus i fins i tot a distància.

Amb la insolació d’avui també poden caure de forma natural i afectar a terreny amb

poca inclinació.

Avui la circulació per sobre dels 2000 m és força delicada. Hem d’evitar zones

d’acumulació de més de 30 graus i llegir amb detall els indicis de vent. Sense

experiència no hauríem d’aventurar-nos per terreny desafiant o complex.

Lliscaments

Orientació Cota Mida

Molt alta

Alta

Mitja

Baixa

Probabilitat

Avui serà el primer dia d’insolació des del dia de Nadal. A cotes baixes i vessants

favorables, llisos i herbosos es produiran lliscaments espontanis

Evitem aquest vessants amb pendents de més de 35-40 graus. L’observació de

cicatrius i lliscaments en vessants similars ens alertaran dels vessants més

propicis a evitar.

Estat de la neu
La neu és present a totes les cotes però esquiable a partir dels 1400-1500 m. S’han acumulat de l’ordre de 60-70 cm en les darreres 48 hores acompanyat de vent fort del N

que ha mobilitzat molta neu i s’han format grans acumulacions en orientacions des de SW, S i E. La base de la nevada conté nivells poc transformats pel vent i per sobre dels

2000 m es disposen sobre un nivell vell regelat, proporcionant  una molt feble estabilitat al conjunt.

L’anticicló situat a l’oest de França en enviarà aire molt fred del NE. El cel s’anirà aclarint aquest matí i serà clar els propers dies.  Avui dilluns la iso0 la tindrem als 600 m i per

demà remuntarà fins als 1400 m al final del dia. El vent que calmarà momentàniament aquest matí, tornarà a ser fort aquesta propera nit a l’extrem S de l’Aran i demà seguirà

moderat del N.

Previsió meteorològica

Predictor:
Jordi Gavaldà

Patrocinen:

Butlletí Perill Allaus
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http://lauegi.conselharan.org/boletines/butlleti-perill-allaus-235/?lang...
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