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S’esperen lliscaments a partir de mig dematí en terreny poc rugós i de fort pendent, que podran afectar totes les
orientacions. A les solanes (d’est a oest passant pel sud) són possibles a totes les cotes, mentre que a les nord
només n’esperem per sota dels 2000 m. També són possibles allaus de neu humida de sortida puntual en aquestes
mateixes cotes i orientacions. Demà s’incrementa pa probabilitat i la mida de les allaus que esperem.

Neu humida i Lliscaments
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Tot i que les temperatures seran lleugerament més baixes que ahir, el feble
regel nocturn de la passada nit deixarà de ser efectiu a mig dematí a les est, i
progressivament al llarg del dia cap a les oest i fins i tot les nord. Els vessants
assolellats més favorables als lliscaments ja estan molt purgats, així que el
perill es desplaça cap a zones més altes o menys exposades al sol del migdia.

Cal adaptar els hàbits a la situació de primavera i acabar d’hora l’activitat.
Enfonsar-nos més enllà del turmell en un vessant de forta inclinació és un
símptoma clar de perill d’allaus superficials de neu humida, com ho són
l’aparició de fissures pels lliscaments.

Estat de la neu
La reducció de gruix per fusió és de l’ordre de 3 a 5 cm diaris. Cotes baixes solanes estan ja molt desguarnides de neu, mentre que a les obagues es manté una bona
cobertura fins als 1500 m. Els vessants assolellats, d’est a oest, fa dies que es troben en fusió-regel, així que han desenvolupat força els grans i resulten de molt bon
esquiar a l’hora justa, però passen a neu podrida a cotes baixes si anem tard. A les obagues la pols pràcticament ha desaparegut, predomina una superfície de la neu
ventada a cotes altes i humida o regelada a les baixes i mitjanes.

Internament la fusió ha penetrat fins al terra a les solanes, mentre que a les obagues altes predomina un mantell envellit i facetat. No hi ha debilitats internes o basals
destacables.

Previsió meteorològica 24 y 48h.
Sembla que els dies de cel blau arriben avui a la fi. Al llarg del dia esperem que comencin a arribar núvols mitjans i baixos que deixaran el cel cobert. Alguns models
prediuen plugims, jo penso que es quedarà amb ambient húmit i càlid, doncs les temperatures no baixen. Demà divendres seguim amb boires i núvols i temperatures
només lleugerament més baixes. Es manté i s’accentua el risc de plugims amb el pas de les hores.

Predictor:
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Patrocinen:

 Emès el  20/3/2014 a les 8:00  Vàlid per al 20/3/2014 i 21/3/2014

SIMPLE   DESAFIANT   COMPLEX

Classificació del terreny

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

MODERAT

Incertesa

Perill 48h.

MARCAT

Tendència
72h.

Augment

Lleu Augment

Estacionari

Lleu disminució

Disminució

Incertesa en la predicció meteo.
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