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El vent de S amb les febles nevades d’ahir ha format noves plaques fràgils i fàcils de desencadenar, especialment en
vessants obacs a cotes altes i més probables al límit E i S de l’Aran. En general són de mida molt petita, suficients
per causar problemes en terreny trampa. Continuen sent possibles purgues i petites allaus de neu humida i
lliscaments en terreny específic fortament inclinat.

Neu ventada

Orientació Cota Mida

Molt alta

Alta

Mitja

Baixa

Probabilitat

El vent de S i SE del cap de setmana ha revertit notablement les acumulacions
de neu ventada cap als vessants obacs. Ahir, amb els pocs cm de neu nova
acumulats a cotes altes, van formar-se noves plaques de vent fràgils i fàcils de
desencadenar, molt petites però suficients per causar problemes en terreny
trampa. Aquestes són més probables al límit E i S de l’Aran, on la nevada pot
haver acumulat 10-15 cm de neu nova a cotes altes.

En obagues molt altes i protegides, les plaques reposen sobre un nivell
persistent de neu sucre que pensem que encara pot mostrar-se actiu: la
probabilitat de desencadenament és baixa, però en cas de fer-ho la placa pot
atènyer un tall gruixut i enterrar a una persona.

Neu humida i lliscaments

Orientació Cota Mida

Molt alta

Alta

Mitja

Baixa

Probabilitat

Les temperatures suaus, atmosfera saturada, i els plugims d’ahir han humitejat
el mantell fins a cotes mitges, sense possibilitat de regel. Durant les hores de
sol, en vessants assolellats a totes les cotes, són possibles purgues i petites
allaus humides en terreny fortament inclinat encara no purgat. Els lliscaments,
poden caure en qualsevol moment en terreny herbós fortament inclinat. En
vessants est i obacs, on hi ha més neu disponible, poden ser ja de mida
suficient per enterrar a una persona.

Estat de la neu
La superfície de la neu ha tornat a embrutar-se per una nova entrada de pols. Els gruixos són clarament excedentaris a cotes altes i mitges. Les cotes esquiables es
mantenen per sobre dels 1400 m en obagues i dels 1800 m en solanes.

El mantell de neu s’ha humitejat a totes les orientacions fins a cotes mitges. El regel aquesta nit ha estat feble. A cotes altes, el vent de S del cap de setmana ha
erosionat la superfície de la neu dels vessants sud fent aflorar la dura crosta de regel. Als vessants obacs i alts, encara podem trobar neu seca però en general força
treballada pel vent.

El lligam entre la neu caiguda durant la setmana passada i la neu vella ha millorat durant el cap de setmana fins a cotes altes. Tan sols de manera isolada, en obagues
molt altes (>2500 m) i protegides,  entre la neu nova i una crosta de regel molt dura i gruixuda, encara podria persistir activa una capa feble de cristalls de neu sucre. En
tot cas, la inestabilitat principal d’avui i demà, a banda dels problemes amb la neu humida, són les noves acumulacions de neu ventada presents en obagues altes.

Previsió meteorològica 24 y 48h.
La llevantada ja s’allunya i avui dilluns els Pirineus se situen en una zona isobàrica. Núvols baixos i mitjans a primera hora, a mesura que avanci el dia el sol lluïrà amb
núvols alts. Vent fluix de S i isozero a 2600 m. Demà dimarts una nova borrasca s’aproparà per l’oest de la Península però encara amb cel força clar i sense
precipitacions. Vent moderat de S, amb algún cop fort a les crestes i cims, i isozero a 2800 m.

 Emès el  31/3/2014 a les 8:00  Vàlid per al 31/3/2014 i 01/04/2014

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 les condicions al límit E i S de l’Aran
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