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Perill 24h. Distribució Situació

NEU VENTADA

Perill 48h.

El front d’ahir es va notar més per la baixada de la temperatura que per la neu nova que ha deixat. Tant sols prop dels cims s’han format
petites acumulacions de neu ventada que avui es mantindran fràgils i podrem trencar amb facilitat al nostre pas, però que en cap cas
sembla que ens podran portar més problemes que una mala caiguda.

Neu ventada
Orientació Cota Mida Probabilitat

El vent del nord ha mobilitzat els pocs cm de neu que van caure ahir i en vessants E i S, prop dels cims i carenes s’han format petites
acumulacions de vent que es trencaran amb facilitat en inclinacions de més de 35-40 graus i que en cap cas tindran la capacitat
d’enterrar-nos. Amb la insolació i la pujada de la temperatura d’avui també hi haurà activitat natural de boles en vessants assolellats. Sota
la fina capa de neu nova el mantell està dur i relliscós. Cal anar amb compte en terreny complex i exposat on una caiguda pugui
provocar-nos danys.

Estat de la neu

La nevadeta d’ahir no ha modificat la distribució de la neu a les nostres muntanyes més enllà de
l’efecte paisatgístic una mica més blanc que veiem aquest matí. A les solanes podrem lliscar a partir
dels 1900-2000 m i en obagues dels 1500-1700 m, amb gruixos entre 50 i 60 cm a 2200 m. La
innivació per sobre d’aquestes cotes és prou bona per a afrontar qualsevol itinerari fins i tot a
l’extrem sud on hi ha sectors amb molta rugositat. Sota la fina capa de neu nova que desapareixerà al
llarg del dia a les solanes, hi ha un mantell en general molt homogeni i endurit.

Meteo

Un cop més l’anticicló serà el dominador del temps tant avui com demà. Això
farà el tinguem uns dies de sol i les temperatures es recuperin de forma clara,
avui la iso 0 tornarà a superar els 2000 m i demà divendres ja la tindrem prop
dels 3000 m. El vent bufarà fluix del nord girant a sud moderat demà a darrera
hora.
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