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Vàlid pel 10 i 11/1/2017

Perill 24h. Distribució Situació Perill 48h.

Aquesta matinada ha arribat el front que ens ha de deixar gruixos importants de neu nova a tot l’Aran i que ve acompanyat de vent fort del nord-
oest. El paisatge ja el tindrem totalment innivat i a cotes altes les plaques de vent s’aniran generalitzant al llarg del dia. A partir de migdia ja caldrà
extremar les precaucions quan circulem per sobre del límit del bosc, on les plaques noves ja podran enterrar-nos en llocs favorables.

Neu ventada
Orientació Cota Mida Probabilitat

A cotes altes el vent formarà plaques de vent de forma generalitzada que durant el dia aniran augmentant de mida i distribució. A les obagues del
límit sud i est de l’Aran, aquesta neu nova es disposarà sobre nivells poc cohesius (neu sucre) que poden activar-se i a mida que passin les hores
donar lloc a plaques prou grosses per enterrar-nos en terreny obert. Caldrà saber llegir molt bé el terreny i evitar en tot moment acumulacions de
vent en aquestes orientacions.

Neu recent
Orientació Cota Mida Probabilitat

A partir de la tarda-vespre les acumulacions de neu nova poden ser prou importants per a que poguem desencadenar plaques accidentals en
pendents de més de 35 graus i a qualsevol cota. De forma espontània es començaran a purgar vessants molt drets amb pocs anclatges naturals.
Evitem zones amb trampes del terreny com espadats, bosc esclarissat o zones canalitzades on poca neu serà su cient per a enterrar-nos.

Estat de la neu

La neu domina el paisatge a l’Aran amb gruixos encara minsos durant el matí però amb previsió que es
puguin acumular més de 50 cm en les properes 24 hores. En general aquesta neu nova cau sobre el terra.
Només a les obagues per sobre dels 2000 m la neu cau sobre un base en general encrostada que alternen
amb neu molt envellida i poc cohesionada. El vent que bufarà fort del nord-oest farà que la distribució per
sobre del límit del bosc sigui molt irregular.

Meteo

Avui travessa un front del nord-oest que donarà nevades importants gairebé a totes
les cotes. Es poden acumular gruixos que alguns models situen per sobre del 50 cm
en les properes 24 hores. La cota de neu es mantindrà al voltant dels 800 m i el vent
bufarà fort del nord-oest. Demà la neu continuarà nevant ns a mig matí i s’obriran
clarianes a partir de migdia. Les temperatures es recuperaran i el vent encara es
mantindrà fort a primera hora.

24h. 48h.
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