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Emès el 18/4/2016 a les 15:00h 
Vàlid pel 19 i 20/4/2016

Perill 24h. Distribució Situació

NEU HUMIDA I
LLISCAMENTS 

Perill 48h.

Continua el domini de les condicions primaverals. Depenent de la cobertura de núvols durant les nits, el regel és més o menys important i
a partir de migdia ja trobarem la neu transformada a totes les cotes i orientacions. Les allaus de neu humida i lliscaments encara poden
produir-se en vessants drets, especialment en orientacions nord i est on hi queda més neu. 
Iniciar les sortides ben d’hora, acabar a migdia i començar per les orientacions est i sud és una bona tàctica a l’hora de plani car les
sortides i apro tar la neu aquest dies.

Neu humida i lliscaments
Orientació Cota Mida Probabilitat

Entre mig matí i migdia la neu s’humiteja depenent del regel nocturn. La transformació comença per les orientacions est i sud i acaba per
les oest i les nord. A mida que avança el dia augmenta la probabilitat d’activitat d’allaus de neu humida i de lliscaments que ens podrien
arribar a enterrar en vessants nord on els gruixos encara són importants i queden encara força vessants sense purgar. 
Plani queu bé les sortides evitant tenir que creuar vessants de més de 35 graus amb neu fonda i podrida. Cal tenir també en compte el
terreny que queda per sobre nostre.

Estat de la neu

La neu és continua en orientacions sud a partir dels 2100 m i dels 1700 m a les obagues, amb gruixos
su cients per a fer activitat. El regel és bo a cotes altes si la nit es manté serena però és molt feble
amb presencia de núvols encara que siguin alts. A partir de mig matí la neu transforma ràpidament,
desapareixen les crostes i la humitat pot arribar amb facilitat ns al terra. Ja gairebé no queda neu
seca ni a les obagues altes.

Meteo

Quedem lluny dels efectes tant de la borrasca situada enfront de les costes de
Portugal com de l’anticicló que abasta el nord de França i Anglaterra. Ens
esperen dies primaverals amb sol al matí i creixement de nuvolades a partir de
la tarda que el dimecres ja podrien donar alguna pluja a totes les cotes. Les
temperatures tenen tendència a pujar els dos propers dies amb vents uixos de
l’oest i del sud.

24h. 48h.

Predictor: Jordi Gavaldà


