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Avui encara són possibles caigudes espontànies d’allaus humides puntuals i lliscaments de fons a cotes baixes i
mitges, i totes les orientacions. Amb el descens de la temperatura a partir d’avui a la tarda, aquesta situació anirà
millorant. Demà tornen condicions més hivernals i tindrem nous problemes associats amb la neu nova.

Neu humida i lliscaments

Cota Orientació Mida

Molt alta

Alta

Mitja

Baixa

Probabilitat

El vent càlid i humit de sud fan que encara avui siguin possibles allaus naturals
de neu humida i lliscaments de fons. Ahir va haver-hi activitat de lliscaments i
purgues superficials. Avui encara pot continuar aquesta activitat en vessants de
fort pendent encara no purgats. Al límit E i S de l’Aran, on pot caure algun ruixat
durant el dia, aquesta activitat pot afectar especialment els vessants obacs. Les
allaus humides impliquen només les capes de neu més superficials, però en
zones canalitzades poden acumular força més neu com per enterrar una
persona. Els lliscaments es produeixen en terreny herbós i poc rugós de fort
pendent, impliquen tot el mantell de neu i poden ser força destructius.
Esquerdes en el mantell indiquen que l’allau pot produir-se en qualsevol
moment.

Eviteu el terreny procliu als lliscaments en tot moment, i no es pareu en zones
canalitzades.

Estat de la neu
La calor dels darrers dies ha fet remuntar la cota de neu i disminuir les gruixos. Hi ha prou neu per lliscar a partir dels 1400 m a les obagues i dels 1600 m a les solanes.
Tot i això, els gruixos a cotes mitges i altes encara són força superiors a la mitjana per l’època. El mantell de neu s’ha humitejat fortament en els vessants solans, i
només superficialment en els obacs fins a cotes mitges. Encara es troba neu seca en vessants obacs alts i protegits.

L’ambient primaveral dels darrers dies ha estabilitzat de manera molt eficaç les acumulacions de neu ventada formades amb la nevada de dilluns. Aquest és doncs un
problema que ha quedat molt isolat en zones molt altes, obagues, protegides i favorables al desencadenament. Amb la nevada que esperem per la propera matinada, en
cas de confirmar-se, tornarem a parlar de inestabilitats lligades amb la neu nova.

Previsió meteorològica 24 y 48h.
Avui matí encara estarem sota els efectes del vent del sud-oest, amb cel força tapat, sobretot al límit E i S que poden deixar algun ruixat amb cota de neu a 2000 m, i més
clarianes com més al N. A partir de migdia creurà lentament un front atlàntic relativament més fred, que farà baixar progressivament les temperatures, i donarà
precipitacions moderades (15 mm) amb cota de neu baixant a 1200 m la matinada de diumenge. El vent no acabarà de girar a nord, i  es mantindrà de sud-oest bufant
feble amb cops moderats a les zones altes. Diumenge matí es mantindrà tapat les primeres hores, encara amb algun floc de neu, i a partir de migdia el cel s’anirà
trencant i el vent calmant.

Predictor:
Montse Bacardit

Patrocinen:

 Emès el  15/2/2014 a les 8:00  Vàlid per al 15/2/2014 i 16/2/2014

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

Confiança en la predicció meteo.
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