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Emès el 21/1/2016 a les 8:00 
Vàlid pel 21/1/2016 i 22/1/2016

Perill 24h. Distribució Situació

NEU RECENT I
NEU VENTADA

Perill 48h.

Ens trobem amb unes muntanyes totalment diferenciades segons el costat de la brúixola on ens movem: als 180º que miren al sud la neu
ha entrat en fusió/regel i s’encrosta i s’humiteja en funció de l’hora del dia. El esquí és horrible i les allaus que s’hi poden produir de neu
humida. Als 180º obacs la neu és pols seca, fantàstica, i pràcticament només hi esperem purgues de neu seca a l’esquiar pendents molt
drets. Això amb cel blau i sense vent… Però no badeu, aquest nirvana no durarà gaire…

Neu recent i neu ventada
Orientació Cota Mida Probabilitat

Les nits serenes han fet perdre cohesió superficial a la neu i les plaques superficials de dimarts ja són historia. Per avui i demà
sobretot esperem que esquiadors en pendents molt forts puguin provocar purgues de neu pols. Molt localment podrien despertar
inestabilitats enterrades més profundament, ja sigui entre capes de neu ventada o a la base de les nevades del gener, i donar lloc a allaus
molt més perilloses. Això és més probable a cotes altes dels vessants E i NE.

Avui  podem començar a atacar terreny més agressiu, però cal fer-ho respectant els hàbits de seguretat i donant marge a l’inesperat. Les
purgues poden arrossegar-nos en terreny trampa, i en el cas improbable d’una placa no podem permetre que enterri més d’un esquiador.

Neu humida
Orientació

ori
Cota Mida Probabilitat

Ahir ja van produir-se allaus de neu humida, puntuals i de placa, i avui amb la insolació i la pujada de temperatura esperem que en tornin
a caure. En general no tindran prou neu per enterrar-nos en terreny obert, però si que ho poden fer associades a trampes.

Estat de la neu

Tot i que la neu és continua fins al fons de vall, no és pot esquiar fins als 1700-1900 en solanes i als
1400-1600 en obagues. Tenim la neu pols en obagues, mentre que a les solanes ja ha transformat i és
de mal esquiar. Per sota la pols trobem les plaques de vent o bé crostes als llocs erosionats.
Localment les plaques descansen sobre nivells febles persistents de neu sucre, enterrada a primers
d’any.

Meteo

La dorsal anticiclònica s’assenta sobre la península i ens envia aire càlid del sud.
Les temperatures continuen pujant, suament avui i de manera una mica més
acusada demà. No esperem veure cap núvol com a mínim fins divendres a la
tarda. El vent serà de sud-oest, feble.
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