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En vessants obacs i alts, i especialment al límit E i S de l’Aran, encara és possible desencadenar accidentalment una
placa de vent. En general de mida molt petita, però suficient per causar problemes en terreny trampa. L’activitat
d’allaus humides i lliscaments anirà en augment avui i els propers dies en terreny específic fortament inclinat.

Neu ventada

Orientació Cota Mida

Molt alta

Alta

Mitja

Baixa

Probabilitat

El vent de S del cap de setmana ha revertit notablement les acumulacions de
neu ventada cap als vessants obacs. Amb els pocs cm de neu nova acumulats
diumenge a cotes altes amb vent moderat de S efectiu per transportar, s’han
format noves plaques de vent fràgils i fàcils de desencadenar, molt petites però
suficients per causar problemes en terreny trampa. Aquestes són més
probables al límit E i S de l’Aran, on la nevada pot haver acumulat 10-15 cm de
neu nova a cotes altes.

Les obagues altes i protegides és el tipus de terreny que tots cerquem per
esquiar aquests dies, ja que conserva la millor neu. Féu una bona apreciació
dels indicis de perill (símptomes de neu placada per vent) i en conseqüència
escolliu bé el terreny.

Neu humida i lliscaments

Orientació Cota Mida

Molt alta

Alta

Mitja

Baixa

Probabilitat

La calor, la insolació important, el mantell internament humit, i el regel poc
efectiu, fan que avui novament la neu es transformi, perdi cohesió i s’inestabilitzi
ràpidament en moltes orientacions exceptuant els vessants més obacs i alts.

A partir d’avui, i sobretot demà, l’activitat d’allaus humides i lliscaments anirà en
augment, afectant vessants no purgats de forta inclinació i amb prou neu
disponible. Les allaus poden ser ja de mida suficient per enterrar a una
persona.

És indispensable adoptar els hàbits primaverals. Començar ben d’hora, anar
progressant pels vessants amb l’ordre en que el sol els va escalfant (E-S-O-N).
Si observem caiguda de boles o ens enfonsem fins als turmells és que en
aquell vessant ja no hi hauríem de ser i és hora de tornar al cotxe. Atenció que
amb aquestes condicions també és possible desencadenar accidentalment
una allau superficial humida amb els esquís en terreny molt dret.

Estat de la neu
La superfície de la neu ha tornat a embrutar-se per una nova entrada de pols el passat cap de setmana. La neu comença a escassejar a cotes baixes, però els gruixos
són encara excedentaris a cotes altes i mitges. Les cotes esquiables es mantenen per sobre dels 1400 m en obagues i dels 1900-2000 m en solanes.

El mantell de neu s’ha internament humitejat a totes les orientacions fins a cotes mitges, i a totes les cotes en solanes. El regel continua sent poc efectiu. La superfície
de la neu és força variable degut als efectes del vent dels darrers dies. Als vessants obacs i alts, i especialment protegits, encara podem trobar neu seca de bon esquiar.

A banda dels problemes amb la neu humida, el problema d’inestabilitat principal són les petites acumulacions de neu ventada presents en obagues altes que encara
poden ser fàcils de desencadenar en terreny favorable.

Previsió meteorològica 24 y 48h.
S’està apropant una nova borrasca per l’oest de la Península. Avui dimarts lluïrà el sol, temperatures molt suaus (isozero a 2800 m) i vent moderat de S. A la tarda
entraran núvols alts i mitjans. Dimecres matí les temperatures tocaran sostre (isozero a 3000 m), cel variable amb núvols alts i mitjans i el vent de sud es reforçarà
notablement. A la tarda el cel es taparà i al final del dia poden produir-se les primeres precipitacions, que a data d’avui els models indiquen abundants i intenses per
dijous i divendres, amb una cota de neu “primaveral”.

Predictor:
Montse Bacardit

Patrocinen:

 Emès el  31/3/2014 a les 8:00  Vàlid per al 31/3/2014 i 01/04/2014

SIMPLE   DESAFIANT   COMPLEX

Classificació del terreny

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

MODERAT

Incertesa

Perill 48h.

MODERAT

Tendència
72h.

Augment

Lleu Augment

Estacionari

Lleu disminució

Disminució

Bones dades de neu i certesa en la predicció meteo
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