
A partir de migdia en els moments de xàfec, poden produir-se purgues i petites allaus de neu humida a totes les
orientacions i a cotes mitges i baixes.  A cotes mitges de les obagues, on hi ha més neu poden ser de fons, implicant
tot el mantell. A cotes altes i terreny favorable a l’acumulació i al desencadenament, es formaran noves plaques de
neu recent i neu ventada de petites dimensions però fràgils de desencadenar.

Neu humida per pluja

Orientació Cota Mida

Molt alta

Alta

Mitja

Baixa

Probabilitat

A partir de migdia, allà on es produeixin xàfecs, especialment al límit est i sud
de l’Aran, poden produir-se purgues i petites allaus de neu humida a cotes
mitges i baixes i a totes les orientacions. A les obagues mitges, on encara hi ha
més neu poden ser de fons, implicant tot el mantell. També poden ser
accidentals amb el pas d’una persona en vessants favorables de pendent molt
dret (>40º).

Quan es tapi el cel, la mala visibilitat i les precipitacions previstes faran que
sigui difícil orientar-nos i traçar rutes segures. Avui cal escollir activitats ràpides i
acabar abans de migdia.

Neu recent i neu ventada
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Molt alta
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Baixa

Probabilitat

Amb la quantitat de neu nova prevista acompanyada de petits canvis en la
direcció i velocitat del vent, es formaran noves plaques de neu recent i neu
ventada de petites dimensions però fràgils i fàcils de desencadenar a cotes
altes i terreny favorable a l’acumulació i al desencadenament (sota colls i
carenes, vessants molt drets i convexos, canals,…). En general, no implicaran
prou neu per enterrar-nos en terreny obert però sí donar lloc a conseqüències
més greus en terreny trampa.

Aquestes acumulacions, com més recents més fàcils són de desencadenar.
Dimarts a la tarda, si ja es produeix alguna ullada de sol, poden produir-se
purgues de neu recent espontàniament en aquesta mateixa distribució.

Estat de la neu
El gruix de neu es redueix uns 5 cm de mitjana cada dia, però per sobre dels 2000 m encara es mantenen gruixos de 130 a 180 cm. La neu és contínua en obagues per
sobre dels 1700-1800 m i en solanes dels 2100-2200 m.  Aquesta matinada s’ha produït regel superficial, però internament la neu es manté humida. La humitat arriba al
terra a totes les cotes i orientacions excepte a les obagues prop dels cims.

Previsió meteorològica 24 y 48h.
Ahir es va iniciar un cicle de baixes pressions i d’inestabilitat que ens acompanyarà al menys una setmana. Avui dilluns el dia es lleva força serè. A partir de migdia es
taparà ràpidament i a la tarda es produiran ruixats amb cota de neu al voltant dels 2000 m, més abundants al límit est i sud de l’Aran, on pot acumular-se 10-15 mm. El
vent bufarà fluix de sud. Dimarts matí el cel es mantindrà tapat, amb possibilitat d’algun ruixat (fins a 10 mm). A la tarda restaran núvols i boires baixes que mantindran
l’ambient humit, però amb tendència a obrir-se a la nit.

Predictor:
Montse Bacardit

Patrocinen:

 Emès el  21/4/2014 a les 8:00  Vàlid per al 21 i 22/4/2014

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

Incertesa en la quantitat i distribució de la precipitació prevista

Butlletí Perill Allaus
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