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Amb la calor i la insolació poden produir-se purgues humides superficials, sobretot a cotes altes i afectant gairebé
totes les orientacions. A les obagues mitges encara pot produir-se algun lliscament.

Neu humida al llarg del dia

Orientació Cota Mida

Molt alta

Alta

Mitja

Baixa

Probabilitat

L’augment de la insolació i la calor poden donar lloc a activitat de purgues de
neu humida en vessants drets de cotes altes i gairebé totes les orientacions on
encara queda neu nova de les tempestes dels darrers dies. En obagues mitges
encara queda prou neu disponible per a que es pugui desencadenar alguna
placa de fons. De forma accidental el pas d’una persona pot provocar allaus
petites en vessants molt drets (>40º).

En aquesta època de l’any, la insolació afecta a gairebé totes les orientacions,
començant per les nord-est, passant per les est i les sud, i fins les oest i les
nord. Cal matinar força i fer una bona planificació de l’activitat, evitant exposar-
nos als vessants quan la neu es troba molt transformada. El creixement de
nuvolades a partir de migdia, sobretot de dijous, farà disminuir força la visibilitat
i per tant la nostra capacitat per traçar rutes segures i evitar trampes del terreny.

Estat de la neu
La neu vella és contínua en obagues per sobre dels 1700-1800 m i en solanes dels 2300 m.  Els gruixos a les nostres estacions oscil·len dels 90 als 240 cm. El mantell
es redueix de l’ordre de 5 cm al dia.

La neu recent a cotes altes es troba ja força transformada i reposa damunt del nivell marró brut de pols. Aquesta nit passada les boires i els núvols no han afavorit el
regel. La propera nit es preveu un regel més eficaç. 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.

Previsió meteorològica 24 y 48h.
Continuem la setmana amb temps típicament primaveral i variable, amb cues de fronts que passaran fregant la cara nord del Pirineu. Avui dimecres les boires matinals
tendiran a desaparèixer, més sol a migdia, i possibilitat d’alguna pluja feble a la tarda. Isozero a 2700 m, vent moderat del nord-oest a cotes altes. Demà dijous es preveu
un matí assolellat i calorós, tapant-se a partir de migdia. A partir del vespre poden produir-se precipitacions amb cota de neu baixant a 2200 m. Vent moderat de l’oest als

cims.

Predictor:
Montse Bacardit

Patrocinen:

 Emès el  30/04/2014 a les 8:00  Vàlid per al 30/04 i 01/05/2014

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 les dades meteo i de la neu
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