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Emès el 13/4/2016 a les 15:00h 
Vàlid pel 14 i 15/4/2016

Perill 24h. Distribució Situació

NEU VENTADA I
NEU HUMIDA 

Perill 48h.

La primavera avença ràpida i inexorablement. El fons de vall verdeja amb força amb aquests dies càlids, i la neu retrocedeix de la mateixa
manera. Cal anar molt amunt per trobar neu més o menys seca, i cal buscar-la cap al límit sud on aquests dies ha anat acumulant neu. Per
aquest motiu hi ha un fort gradient de perill de nord a sud: mentre que a cotes altes de la divisòria alguna placa de vent encara podria ser
prou gran per enterrar-nos, al centre i nord de la vall no s’ha acumulat neu nova i el problema pot estar amb l’humitejament, que afecta
tot el gruix de neu i pot produir lliscaments i allaus de neu humida en vessants encara no purgats.

Neu ventada
Orientació Cota Mida Probabilitat

Al límit sud els darrers dies s’han acumulat uns 20 cm de neu nova, mentre que al nord no ha nevat gens. El vent de sud que acompanya
aquestes nevades ha format plaques en nord, ocasionalment sobre nivells de neu granulada, que  a la frontera amb la Ribagorçana
podrien ser prou grans per enterrar una persona en cas de ser desencadenades.

Valoreu les acumulacions de neu abans d’aventurar-vos en terreny gran i exposat prop de la divisòria.

Neu humida i lliscaments
Orientació Cota Mida Probabilitat

La neu es troba podrida ns la base en molts indrets, incloent cotes altes de S, E i W. Això fa possibles les allaus de lliscament basal, que
poden afectar vessants poc habituals on encara hi ha força neu. La est de la Salana, per exemple, mostra indicis de que podria caure.

Eviteu exposar-vos a pendents de més 35º si veieu que la neu està podrida i us enfonseu més enllà del turmell.

Estat de la neu

El regel aquestes nit ha estat escàs. Les properes pot ser que millori una mica si surten nits més
serenes, però igualment la neu transforma molt ràpid i es podreix a la majoria de cotes i orientacions,
exceptuant només les obagues altes. És possible posar esquís cap als 2000 m en sud i els 1700 en
nord, depenent molt del terreny i la inclinació.

Meteo

Pels propers dies esperem que la baixa situada a les Açores es debiliti una mica,
i això redueixi el ux d’aire humit sobre el vessant sud de la serralada. No
esperem precipitacions ni dijous ni divendres, però si alguns núvols a la
divisòria. Les temperatures aniran pujant, atansant la isozero als 3000 m. El vent
bufarà entre feble i moderat del sud.
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