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Resum nivològic setmanal  
 

Síntesi de la setmana del 20 al 26 de novembre de 2017 
 

Evolució general. Només l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa ha ofert un paisatge nivós; 
en aquest sector el mantell ha sigut estable i s’ha mostrat endurit i només s’hi ha registrat 
algun lliscament basal. Les nevades que han tingut lloc entre divendres i diumenge no 
han donat lloc a nova activitat allavosa. 
 
Situació del mantell nival. Bona part de la setmana l’anticicló ha protagonitzat el temps, 
amb temperatures mínimes properes a 0 ºC i màximes clarament positives a 2200 m; 
marcada inversió tèrmica. La baixa humitat ha afavorit el refredament superficial del 
mantell i el regel matinal. 
 
La neu ha estat present principalment a l’Aran-Franja Nord de la Pallaresa, a partir de 
1600 m en obagues i de 2000 en orientacions assolellades, tot i que per esquiar ha estat 
necessari pujar fins a 2200 m en aquestes orientacions. A obagues s’ha format una mica 
de gebre en superfície sobre crostes dures, que en general s’han trobat ben bé fins a 
2500-2600 m; aquestes crostes s’han pogut trencar localment i per sota seu hi havia neu 
poc densa. A les orientacions nord els gruixos han disminuït lleugerament fins a 20-40 cm; 
les acumulacions han sigut menors als vessants assolellats, on la neu ha estat més 
compactada i humitejada, més atractiva per esquiar. 
 
L’increment d’humitat i l’arribada de nuvolositat registrada divendres ha donat lloc a un 
encara major humitejament del mantell. S’ha registrat un lliscament basal en orientació 
sud a la Franja Nord Pallaresa. 
 
Entre dissabte i diumenge s’ha registrat nevades escasses, amb acumulacions inferiors a 
5 cm i un fort descens tèrmic; el vent ha redistribuït la neu i ha format petites 
acumulacions en orientacions sud i est, ben consolidades sobre el mantell antic.  
 
Perspectives. Dimecres arribarà una massa d’aire molt freda que donarà lloc a 
precipitacions poc quantioses, novament concentrades a l’Aran-Franja Nord de la 
Pallaresa. Un segon episodi de nevada podria tenir lloc entre divendres i dissabte. El 
mantell antic continuarà estable, però la presència local de nivells de facetes o gebre de 
superfície podria fer que el contacte amb la nova neu no sigui bo. 
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Temperatures màxima i mínima horària durant la setmana del 20 al 26 de novembre de 2017 a Bonaigua 
(Aran-Franja Nord de la Pallaresa), a 2266 m. La temperatura s’ha mantingut positiva entre dilluns i 
divendres. Per la seva part, la superfície de la neu ha refredat intensament les matinades de dilluns a dijous, i 
s’ha mantingut propera a 0 ºC divendres.  

 

 
 

Imatge de paisatge presa des de Tavascan (Aran-Franja Nord de la Pallaresa) divendres 24 de novembre. 
Tot i que es tracta de l’únic sector amb certa innivació, el mantell encara és escàs i deixa veure el terra. 
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Imatge d’un lliscament basal registrada a Vallferrera, probablement caiguda divendres 24 de novembre. 


