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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 que en terreny trampa poden tenir greus conseqüències.
A cotes mitges i baixes de les obagues encara és possible la caiguda de plaques de fons, implicant tot el mantell.
Demà dissabte i diumenge, si hi han ullades de sol, s’espera activitat de purgues i petites allaus puntuals de neu
recent en vessants drets de gairebé totes les orientacions.

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
canvis en la direcció i velocitat del vent, s’estan formant acumulacions de neu
ventada i neu recent 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, parts altes de canals,…).
En general, no implicaran prou neu per enterrar-nos en terreny obert però sí
donar lloc a conseqüències més greus en terreny trampa.

Per dissabte i diumenge matí, si apareix el sol, hi haurà força activitat
espontània de purgues de neu recent a cotes altes i terreny dret, especialment
sota punts foscos.

lliscaments i neu humida per pluja

Orientació Cota Mida

Molt alta

Alta

Mitja

Baixa

Probabilitat

Tot i que a partir de cotes mitges, les temperatures negatives estan afavorint a
l’encrostament de la neu, encara poden produir-se purgues i petites allaus de
neu humida a cotes mitges i baixes. 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).

Amb 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.

Estat de la neu
Ha enfarinat a partir dels 1600-1800 m, i a cotes altes especialment al límit sud de l’Aran, podem trobar uns 20 cm de neu recent. La neu vella és contínua en obagues
per sobre dels 1700-1800 m i en solanes dels 2200 m.

Les baixes temperatures estan afavorint al regel de la neu a totes les orientacions a partir dels 2000 m. Internament, el mantell es troba en condicions de primavera
avançada, transformat i isoterm fins a la base a gairebé totes les cotes i orientacions, excepte les obagues altes prop dels cims.

A cotes altes, la neu recent s’està acumulant per damunt de la neu marró de principis d’abril, i localment neu granulada precipitada ahir amb l’inici dels xàfecs. Avui i
durant el cap de setmana, 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, damunt d’aquesta superfície, poden donar-nos una sorpresa. Aquestes són més fràgils com més recents són.

Previsió meteorològica 24 y 48h.
Continuem amb el domini de les baixes pressions i un temps força inestable, canviant i difícil de predir. Avui divendres creuarà un altre front fred, amb posterior flux de
nord, que pot deixar-nos 10 mm de precipitació, amb cota de neu al voltant dels 1800 m. Curta treva entre divendres vespre i matí de dissabte, amb recuperació de les
temperatures (isozero fins a 2700 m) i augment progressiu de núvols. A partir de la tarda de dissabte fins matinada de diumenge noves precipitacions amb risc de
tempesta (fins 10 mm).  Per diumenge hi ha força incertesa: alguns models indiquen millora del temps i altres encara marquen retenció de nord, amb nuvolositat i
possibilitat de precipitacions al vessant nord. En tot cas, es mantindrà l’ambient fred.

 Emès el  25/4/2014 a les 8:00  Vàlid per al 25 i 26/04/2014

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 predicció meteo: quantitat i distribució de la
precipitació prevista i nuvolositat.
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