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Emès el 9/3/2016 a les 8:00 
Vàlid pel 9 i 10/3/2016

Perill 24h. Distribució Situació

NEU VENTADA 

Perill 48h.

Encara ens esperen dos dies més de ple hivern amb nevades moderades a partir de la tarda i vent fort. Les plaques de vent augmentaran
de mida i es mantindran molt fràgils, amb una distribució molt irregular, més grans i generalitzades als extrems sud i est de l’Aran. Caldrà
circular amb precaució per cotes altes on en cas de desencadenament, les plaques són prous grans per a enterrar-nos en terreny obert.

Neu ventada 
Orientació Cota Mida Probabilitat

Les acumulacions de neu ventada són generals als extrems sud i est de l’Aran i es mantenen molt fràgils. A partir de la tarda aquestes
plaques es faran més gruixudes en orientacions entre est i sud però caldrà prestar molta atenció al vent creuat que podrà formar noves
plaques en qualsevol orientació.  Cal evitar aquestes zones d’acumulació i favorables al desencadenament amb pendents de més de 35
graus i convexitats  on la neu mobilitzada per una placa tindrà prou entitat per enterrar-nos.

Neu recent 
Orientació Cota Mida Probabilitat

En llocs protegits del vent del nord, especialment per sota dels 2300 m hi ha neu pols poc cohesionada que pot trencar-se al nostre pas i
originar plaques toves i de poc gruix però suficients per a provocar-nos danys en terreny exposat o zones canalitzades. Aquests gruixos de
neu nova aniran augmentant amb el pas de les hores i de cara a demà ja tindran prou entitat per enterrar-nos. De nou cal circular amb
precaució en llocs oberts on el gruix de neu nova poc cohesiva es mantingui per sobre dels 30 cm.

Estat de la neu

Els darrers dies han millorat substancialment les condicions de neu a l’Aran. En general podrem calçar
esquís per sobre dels 1400 m a les obagues i dels 1700 m a les solanes, amb gruixos que a 2200 m
s’apropen als 150 cm i són els més importants del que portem d’hivern.  La qualitat de la neu per
esquiar amb les darreres nevades és molt bona amb neu pols seca i freda en superfície, sobretot a
cotes mitges i altes. Internament es mantenen nivells de neu sucre que tot i que no han generat
activitat d’allaus sí que es mostren reactius a les proves d’estabilitat.

Meteo

Diversos fronts atlàntics ens afectaran tant avui com demà donant dos dies
plenament hivernals amb fred, cel tapat i nevades moderades. Avui dimecres les
temperatures pujaran lleugerament durant el matí i tiraran avall durant la tarda,
quan es reactivarà la nevada amb cota als 800 m. El vent també es reforçarà del
nord-oest amb cops molt forts a l’extrem sud. Fins demà a la matinada
continuarà nevat i es podran acumular en total uns 30 -40 cm de neu nova. A
partir de la tarda el cel es mantindrà tapat però ja no s’espera neu.
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