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Perill 24h. Distribució Situació

NEU VENTADA
I NEU RECENT

Perill 48h.

El principal problema d’avui el trobarem a cotes altes on en terreny força inclinat podem provocar trencament de plaques tant en obagues
com en orientacions est i sud. Cal ser conservadors al afrontar la part finals de les ascensions ja que és prop de les crestes o cims on
trobarem la major inestabilitat. Atenció que la poca visibilitat i la nevada feble que encara caurà al llarg del matí ens dificultarà molt
l’elecció d’un itinerari segur.

Neu ventada
Orientació Cota Mida Probabilitat

Les acumulacions de vent estan molt localitzades al límit sud de l’Aran orientacions est i sud i prop de cims i carenes. Encara en podem
trobar alguna que es trenqui al nostre pas en inclinacions de més de 40 graus i que en cap cas tindran la capacitat d’enterrar-nos.  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.

Neu recent
Orientació Cota Mida Probabilitat

Per sobre del 2000 m els gruixos de neu recent es situaran al llarg del matí entre els 10 i 15 cm. En vessants molt drets tant al nostre pas
com de forma espontània ja poden caure purgues i petites plaques de neu recent que difícilment ens podran enterrar, però sí provocar-
nos danys en terreny amb conseqüències. Caldrà en tot moment controlar el gruix de neu nova que tinguem sota el nostres peus .
Adaptem la sortida a l’experiència del grup, i amb poca visibilitat evitem terreny complex i en general zones poc conegudes.

Estat de la neu

Poc a poc van millorant els gruixos però a les solanes la neu per lliscar encara la trobem per sobre
dels 1800 m. A les obagues a 1400-1500 m ja solen haver bones condicions. Els gruixos a 2200 m
superen els 60 cm de mitjana. En superfície trobarem força neu seca i fàcil d’esquiar, però en llocs
alts exposats al vent encara domina la neu vella i endurida i neu encartonada pel vent. Internament
el mantell és molt homogeni i estable.

Meteo

Durant aquest matí acabarà de passar un front de l’oest que haurà deixat entre
10 i 15 cm de neu recent en total. La cota de neu es mantindrà al voltant dels
1000 m. El vent que va bufar molt fort ahir de S ja ha girat a l’oest i baixarà
d’intensitat mantenint-se encara fort a l’extrem sud de l’Aran. A partir de la
tarda els núvols aniran a menys i demà esperem un dia de treva amb núvols alts
i un fort augment de la temperatura amb la iso 0 tornant-se a enfilar per sobre
dels 2500m. El vent continuarà bufant moderat de l’oest.
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