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En els moments de xàfec o humitat elevada, 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 poden ser de fons, implicant tot el mantell. A
cotes altes i terreny molt favorable a l’acumulació i al desencadenament, el pas d’una persona pot desencadenar amb
facilitat purgues o plaques de molt petites dimensions.

Neu humida per pluja

Orientació Cota Mida

Molt alta

Alta

Mitja

Baixa

Probabilitat

Allà on es produeixin ruixats o en els moments de boires i humitat elevada,
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. Les allaus de fons, són molt
imprevisibles i poden caure en qualsevol moment.

Neu recent i neu ventada

Orientació Cota Mida

Molt alta

Alta

Mitja

Baixa

Probabilitat

A cotes altes, amb els ruixats de neu ocorreguts i previstos acompanyats de
petits canvis en la direcció i velocitat del vent, poden formar-se plaques de neu
ventada de molt petites dimensions però fràgils i fàcils de desencadenar en
terreny molt favorable a l’acumulació i al desencadenament (sota colls i
carenes, vessants molt drets i convexos, canals,…). En el mateix tipus de
terreny, el pas d’un esquiador pot provocar purgues sense cohesió de neu
recent. En general, no implicaran prou neu per enterrar-nos en terreny obert
però sí donar lloc a conseqüències més greus en terreny trampa.

En els moments de sol intens (dimecres i dijous matí), poden produir-se
purgues espontànies de neu recent 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 2100 m encara es mantenen gruixos de 100 a 250 cm. La neu és contínua en obagues per
sobre dels 1700-1800 m i en solanes dels 2100-2200 m.

El mantell es troba en condicions típicament primaverals, transformat i isoterm fins a la base a totes les cotes i orientacions, excepte les obagues prop dels cims. El
regel nocturn s’esdevé i és bo si la nit és serena i calmada (no és el cas d’aquesta darrera nit en que no hi ha hagut regel fins a 2100 m aprox). Per damunt dels 2200 m,
els ruixats dels darrers dies i els dies que venen són en forma de neu damunt d’un mantell encrostat i especialment dur a les obagues.

A banda dels problemes lligats amb la neu humida, cal mantenir la precaució a cotes altes i terreny típicament favorable a l’acumulació i al desencadenament, on les
noves acumulacions de neu ventada i neu recent poden donar-nos una sorpresa. Aquestes són més fràgils com més recents són.

Previsió meteorològica 24 y 48h.
Aquesta setmana estarà dominada per les baixes pressions i temps inestable i canviant. Avui dimarts el dia es mantindrà tapat i humit, amb possibilitat d’algun ruixat
amb cota de neu a 2000-2200 m. Demà Diada de Sant Jordi i dijous, els matins seran força assolellats mentre que a partir de la tarda entraran núvols que poden donar
lloc a nous ruixats, més probables dijous a la nit, mantenint-se la cota de neu entre 2000 i 2200 m. El vent bufarà entre fluix i moderat d’oest i sud.

 Emès el  22/4/2014 a les 8:00  Vàlid per al 22, 23 i 24/04/2014

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

Incertesa en la quantitat i distribució de la precipitació prevista
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Predictor:
Montse Bacardit

Patrocinen:

En els moments de xàfec o humitat elevada, 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 poden ser de fons, implicant tot el mantell. A
cotes altes i terreny molt favorable a l’acumulació i al desencadenament, el pas d’una persona pot desencadenar amb
facilitat purgues o plaques de molt petites dimensions.

Neu humida per pluja

Orientació Cota Mida

Molt alta

Alta

Mitja

Baixa

Probabilitat

Allà on es produeixin ruixats o en els moments de boires i humitat elevada,
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. Les allaus de fons, són molt
imprevisibles i poden caure en qualsevol moment.

Neu recent i neu ventada

Orientació Cota Mida

Molt alta

Alta

Mitja

Baixa

Probabilitat

A cotes altes, amb els ruixats de neu ocorreguts i previstos acompanyats de
petits canvis en la direcció i velocitat del vent, poden formar-se plaques de neu
ventada de molt petites dimensions però fràgils i fàcils de desencadenar en
terreny molt favorable a l’acumulació i al desencadenament (sota colls i
carenes, vessants molt drets i convexos, canals,…). En el mateix tipus de
terreny, el pas d’un esquiador pot provocar purgues sense cohesió de neu
recent. En general, no implicaran prou neu per enterrar-nos en terreny obert
però sí donar lloc a conseqüències més greus en terreny trampa.

En els moments de sol intens (dimecres i dijous matí), poden produir-se
purgues espontànies de neu recent 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 2100 m encara es mantenen gruixos de 100 a 250 cm. La neu és contínua en obagues per
sobre dels 1700-1800 m i en solanes dels 2100-2200 m.

El mantell es troba en condicions típicament primaverals, transformat i isoterm fins a la base a totes les cotes i orientacions, excepte les obagues prop dels cims. El
regel nocturn s’esdevé i és bo si la nit és serena i calmada (no és el cas d’aquesta darrera nit en que no hi ha hagut regel fins a 2100 m aprox). Per damunt dels 2200 m,
els ruixats dels darrers dies i els dies que venen són en forma de neu damunt d’un mantell encrostat i especialment dur a les obagues.

A banda dels problemes lligats amb la neu humida, cal mantenir la precaució a cotes altes i terreny típicament favorable a l’acumulació i al desencadenament, on les
noves acumulacions de neu ventada i neu recent poden donar-nos una sorpresa. Aquestes són més fràgils com més recents són.

Previsió meteorològica 24 y 48h.
Aquesta setmana estarà dominada per les baixes pressions i temps inestable i canviant. Avui dimarts el dia es mantindrà tapat i humit, amb possibilitat d’algun ruixat
amb cota de neu a 2000-2200 m. Demà Diada de Sant Jordi i dijous, els matins seran força assolellats mentre que a partir de la tarda entraran núvols que poden donar
lloc a nous ruixats, més probables dijous a la nit, mantenint-se la cota de neu entre 2000 i 2200 m. El vent bufarà entre fluix i moderat d’oest i sud.

 Emès el  22/4/2014 a les 8:00  Vàlid per al 22, 23 i 24/04/2014

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

Incertesa en la quantitat i distribució de la precipitació prevista
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Predictor: Montse Bacardit Patrocinen:


